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 תחאב הז שולת גצהו םתחה

 חיש 10 לש החנהב הכזו ,גאב תויונחמ
 .רחבתש הגס קחשמ לכ תשיכרל . \ א -
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 -ךצ קמ ₪
 1 :םינקחש ,הנוכמ : גוס 069002,  : דוק
 תיירפמיא לש םירוציה תא סיבהל םינקחשה לע
 קחשמב .8-9 הפיקתה תניפסב שומיש י'ע ודיב
 תומר 8 קחשמב .הניפסל תופסותו ללכושמ קשנ
 תודחוימ תופסות שי ןכ ומכ .תידוס המר תפסותב
 ךשמה תורשפא ,לילצ תקירב בצמ תוללוכה
 .ידוס הארנ יתלב בצמו הליספ רחאל
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 סוילוולוג ₪

 דיקפת/הקתפרה : גוס ,067018 : דוק
 1 :םינקחש
 סיבהל םיבייח םינקחשה .םירוזיא 150-ב היצמינא
 קמעב ורבד ישוע תעבשו עשרה סוילוולוג תא
 .ההובג תוכיאב לילצו הקיפרג קחשמל .םוד
 ירכ המסיסבו םימסקב ,םרקתמה קשנב שמתשה
 בוש קחשל ילבמ קחשמב םינושה םיבלשל רוזחל
 .הלחתההמ

 תוברחה טילש ₪

 1 :םינקחש ,הקתפרה : גוס ,067016 : דוק
 ךילע .תשקו ץחבו ברחב שומישה תא בטיה דמל
 השע .הליהתל ךרדב ךל ןיתממה ביואב םחלהל
 !ךלמל היהתו תאז

 צ5 ןקתפרהה =

 דיקפת/הקתפרה : גוס ,067501 : דוק
 1-5 :םינקחש
 םיאבחומה םירפסה תשש תא אוצמל ןקחשה לע
 ליצהלו ררחתשהל ולכוי וצרא ינבש ידכ פלש
 ,םיבר תומוקמ ,הבר היצמינא .םתמדא תא
 םירעל סנכיהל לוכי ןקחשה .םילדגמו םיכובמ
 קחשמ .םירזע לבקלו םיזמר רתאל ידכ םירפכלו
 .םינוש םיבצמ 5 תרימשל הללוס םע הלועמ

 ירברבה =
 1 :םינקחש ,הלועפ : גוס 067022 : דוק
 היימס לש עשרה ןודאה תא סיבהל ןקחשה לע
 הלועפ לש םיבוביס הנומש .הכיסנה תא ליצהלו
 םע םיניגמו םיטירפ ,םיבר קשנ יגוס ,תקתרמ
 ינפל תחתמו לעמ הלילו םוי תוברק .םימסק
 .תוברח ברקו יטאמוטוא ירי לש תורשפא .המדאה

 3 ובמר ₪

 1 :םינקחש ,חדקא : גוס ,067015 : דוק
 ןקחשה לע .3 ובמר ירלופופה טרסה לע ססובמ

 תרזעב יבשה הנחממ ןמטוארט מ"לא תא ליצהל

 העבש .םיליט רגשמו הירי תנוכמ -7
 ,תורעמ ,םירפכב ריהמ ירי קחשמ לש םיבלש
 רחאל "ךשמה" בצמ .חותפה הדשבו ביוא תונחמ
 .הליספ

 22/35 תימי הקתפרה =

 הלועפ : גוס 068006,  : דוק
 םייפקשמ ילבו םַע 1 :םינקחש
 םיבוביס 14-ב הניפסה תא טוונמ ןקחשה
 םיליט יאשונ ,ןוליס יסוטמ דגנ קבאמב סוניקואב
 תפקשמ ,ראדר ,ראנוסב שמתשמ ןקחשה .תוללוצו
 קמוע תקיפרג .בוביס לכב לדג קשנה חכ .םיליטו
 ודב םג קחשל ןתינ ,םידמימ השולשב הלועמ

 .םייפקשמה אלל ידמימ

 1-55 רחמה יקחשמ ₪ רחמה יקחשמ
 ,תספות ,סאלק קוידב אל
 -7 הדלזו י'גיאול ,וירמ לע ₪ | ,בשחמ יקחשמ אל םג .םיאובחמו
 4-9 ח הדלז ₪ דיתעב .םינוקרדו םיכובמו הגס

 : ותועצמאב דחוימ אסכ לע בשת ז
 תואקתפרהה יא םייחה חכ ₪ ,ךלומש ךסמה לע םימצע עינת

 תבר תינורטקלא הפפכ שובחת ן

 10 ןוסדה לש קחשמה יכסמ תא ביכרתו המצוע ָּז

 םיכובמה םלועב ץיצהל ₪ | רבכ דיתעה .םייניעה לע תורישי
 חתפב

 3 עגפיהל ...ו םינוקרדהו

 14 םינוקרדה ץראמ תויווח ₪

 15 שא רודכ תריצי ₪

 77 תואצמהו םישודיח ₪

 8 בהזה ןזרג ₪

 19 יבוניש םלועב דיק סכלא ₪ הגס |
 20 עגושמ לעוש ₪ סכלא ,!1! אלפה דלי ,בהזה ןזרג |

 עגושמ לעוש ,יבונישב דיק |
 הגס יקחשמ תרשע ,הגס ןודיח ₪

 ,רבמצד שדוחב םיליבומה

 21 1[ אלפה דליל םיפיט

 2-23 ירפ דנרג-וטומ ,500 ידניא ₪

 24 ירטמוכ.יס.יפ ,הבורע ינב ₪ ודנטניג ו

 25 20018.0 אגפוגא6מ ₪ יא ,םייחה חכ ,!! הדלז
 26 ןוסדה לש תואקתפרהה

 סקמוז ₪

 םיאבשחמה תניפ ,ארפניא חדקא ₪

 27 םישדח םיקחשמ ,םישדח םירודמ

 2-29 הגס תורחת ₪

 ,שדוחה וז ,הרייס ןודיח ₪ 4

 20 התוא רייצ
- 

 לוהינ 6 ביבר דוד :להנמ 8 יצרא-ןב לגיס :תכרוע 8

 רנימק ולוס :יפרג בוציע 6 ףארצ יליל :הקפהו
 בוציע ינל :תבשחוממ הקיפרג ₪8 לגס ילנ :תועדומ ₪

 מ"עב טנירפוט :סופד 8 ףרגרולוק :תוחול 8 מ"עב עדימ
 13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ 6 ןוחרי ,ו/12 :ל"ומ 8

 03-5794711  ?לט | ,קרב-ינב 1409  .ד.ת- ,קרב-ינב

 !םירקי םי21ו/
 ודיגת לא ?\א הלימה שוריפ הב
 אל תרחא יכ םיעדוי אל םתאש
 .דיב ןותיעה תא םיקיזחמ םתייה
 עשיה ירסחלו םינכסמל ,םיללמואל)
 .(הטמל הבושתה

 (ונלש סיכה ןעמלו) םכרובע
 ישרוח ןיזגמ קיפהל ונטלחה
 :םיבהוא םתאש המ לכב קוסעיש
 ,בשחמ יקחשמ ,ואידיו יקחשמ
 ,ןחלוש יקחשמ ,םידיקפת יקחשמ
 .דועו םינודיח םיעושעש

 יווההמ קלח היהי ןיזגמהש ןוויכמ
 םינמזומ םתא ,םכלש ישדוחה
 םיקחשמ עיצהל ,תובתכ וב בותכל
 תוחידב וב םסרפל וליפאו םיניינעמ
 .שרק

 הזה ןותיעה !םתרהזוה ואר ךא
 ,םינקחש םתסמ םכתא ךופהי
 ול שיש ימ .תמא לע םירוכמל
 םע רקיעבו םירועיש םִע תויעב
 םירוהל םג תונקל ןמזומ ,םירוהה
 היהי ןתינ ואוש-ה תא .דחא ןויליג
 תשרב ,גאב תויונח תשרב גישהל
 תויונחבו יקצמיטס תויונח
 .תורחבומה םיקחשמה

 םכלש
 םי-\\12-ה

 הלימה לש רוציק אוה וז2 *
 ,םסוק ,ףשכמ השוריפש וז וכ
 ,ב"הראב .םייוסמ אשונב ןואג וא
 .םיבשחמ קירפל יוניכה אוה וז?

779-)]' 
 םחה וקה

 רפסמ אוה הנשה לש םחה וקה
 וילא ,03-5794719 ןופלטה
 הריכזמה ,1/12/\ תרבוחמ
 .ונלש תינורטקלאה

 יתלב תומולח ,תויזה םכל שי םא
 קחשמל רשקב תולאש ,םירותפ
 תויעב וליפאו םייוסמ בשחמ
 איה .וא124-ל לכה ודיגה ,תויטנמור
 .תטלופ אל םעפ ףאו לכה תטלוק

 ,םתרמאש המ ,ונייהד ,תוטילפה
 ןויליגב ומסרופי .תכרעמה תבוגתו

 .אבה -

 ₪ 9 שושכ



 והשימ עמשת וב םויה קחרי '-
 ךניהו קחשמה ךותב אוהש רמוא
 ךותב .ול עירפהל אלש שקבתמ
 ןכא אוה .העטי אל אוה ,ןכ ?קחשמה
 אבה רודה יכ ,קחשמה ךותב היהי
 לש רוד היהי ,ואידיוה יקחשמ לש
 םהב | ,םייביטקארטניא םיקחשמ
 םירזיבאב שובל היהי שמתשמה
 .ולש קחשמה ךלהמ לע ועיפשיש

 גוס לש תונושארה תוינונסה

 .ץראל ועיגה רבכ הזה םיקחשמה
 ,הגס לש םיידמימ תלתה םייפקשמה
 םג הנורחאלו הגס לש רזיילה חדקא
 חיטשה .ודנטנינ תרבח לש חיטשה
 היזיולטלו קחשמה רישכמל רבוחמ
 םאתהב ביגהל שמתשמל רשפאמו
 שמתשמה .ךסמה לע הרוקש המל
 ךסמה לע הליעפה תומדה אוה
 ,ץפוק ,דמוע אוהש תעב ,ויתועונתו
 לע תועצבתמ ,חיטשה לע ץר וא
 .ךסמה לעש תומרה ידי

 תוארנ הלאה תואצמהה ,לבא
 הרוקש המל האוושהב "תורופא"
 רוטלומיס .לודגה םלועב םויכ
 תופפכו םייניעה לע תושדע ,דחוימ
 .הנורחאה הלימה םה תודחוימ
 - םש שי רבכ הלאה תואצמהל
 םוגרתב) צזחזסשאהמ אפאווזצ
 ןהו (תואיצמ טעמכ -  ישפוח
 םלועב הלחש תוחתפתה תובלשמ
 םימוחתב תוחתפתה םע םיבשחמה
 םיקחשמ םירצונ ךכ | .םיפסונ
 שמתשמה תא םיליבומש םיינכפהמ
 םלוע לא ,קחשמה ךסמל רבעמ לא
 םיליחתמש עגרב הלגתמה שדח
 .קחשל
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 יקחשמ לש שדחה רודה
 .םינושאר םידעצ השוע ואידיוה
 תידי תא הפילחמש חכ תפפכ
 םיכסמ ,תרכומה יוגיהה
 םייניעה לע תורישי םיבכרומה
 םילעופה םידחוימ םירוטלומיסו
 וליפא .ףוגה תועונתל םאתהב
 תיאקירמאה ללחה תונכוס
 םהב תניינעתמ

 היזיולטה ךסמ םוקמב םידחוימ םייפקשמ :ז:/ וזסא₪

 םצ5קהסאם
 יקחשמ םוחתב תטלובה קפס אלל איה ₪/₪%/0א₪ תכרעמ

 תוכיאב םיינועבצ בשחמ יכסמ ינש םיבכרומ שארה לע .רחמה
 בשחמ תכרעמ .תיוז תבחר תיטפוא השדע ךסמ לכ דיל .ההובג
 תותואל ןתוא תמגרתמ ,שארה תועונת רחא תבקוע תדחוימ
 הנתשמ םיכסמה יבג לעש הנומתה .םיכסמה לא םתוא תחלושו
 ןופורקימ תכרעמה הליכמ ,ףסונב .שארה תעונתל םאתהב
 הפפכ לא תרבוחמ וז תכרעמ .ההובג תוכיא תולעב תוינזואו
 םימייק אל םה םא םג ,םינוש םימצע "שוחל" תרשפאמה תדחוימ
 עיפומ םא ,המגודל .םיכסמה לעש הנומתב קר אלא תואיצמב
 זיזהלו דיב ותוא "קיזחהל" לוכי שמתשמה ,רודכ ךסמה לע

 איה האצותה .ךסמה לע רודכה תא וזיזי דיה תועונת .ותוא
 תא האור קר אל שמתשמה ובש םלשומ ידמימ-תלת קחשמ

 םיעדוי םיאקירמאה .ותוא שיגרמ םג אלא ,וינפלש קחשמה
 תא הצמיא תיאקירמאה ללחה תונכוס וליפא יכ ,רפסל
 םיטואנורטסאה תא ןיכהל ידכ ,וזה םיקחשמה תייגולונכט
 .ללחב םתוהש תעב תודחוימ תושוחת תארקֶל

 יולת תושונאה דיתעש רמא ימ :חכ תפפכ

 ?חמה תוחתפתהב

 חכ תפפכ
 םיקושמ רבכש םירצומה דחא

 חכ תפפכ אוה |תירבה-תוצראב

 לע הפפכה תא םימש

 יקחשממ רחא לומ םיבשייתמו דיה
 .וז היגולונכטל םימיאתמה ודנטנינ
 םיעצבמ השעמלש המ תעצבמ הפפכה
 יוגיהה תידי תא םיליעפמש תעב
 תא הזיזמ איה .קחשמה לש הליגרה
 עצבל ול תרשפאמו ךסמה לע שמתשמה
 ,םיביוא לע תוריל :תולועפ תרדס

 םוקממ זוזלו גורהל ידכ ברח ףינהל
 םינשייח םנשי הפפכה ךותב .םוקמל
 תועונת תא םימגרתמה םיינורטקלא
 .קחשמל םירבעומה תותואל תועבצאה

 תייגולונכט זכרמ
 ברקה

 רתויב םימדקתמה תומוקמה דחא

 םיקחשמה םוחתב םלועב
 זכרמה אוה ,וללה םיללכושמה
 84111.6 ברקה תייגולונכטל
 וגקיש .ריעב (ץאפסמ 6תאזמא
 .תירבה-תוצראבש

 םהבש רוטלומיס יאת 16 זכרמב

 תרשפאמה ,תללכושמ היגולונכט
 .דחוימב ההובג המרב ואידיו תוברק
 לכ .םיטובור ןיעמ םה םירוטלומיסה
 ןיעמל ךפוה םכותל סנכנש ןקחש
 ךסמ רוטלומיסה ךותב .טובור
 היגולונכט .'ץניא 25 לש היזיולט
 תוארל שמתשמל תרשפאמ תדחוימ

 תזזהל םאתהב ךסמה לע םייוניש

 קחשמה ינותנ תא .שארה תועונת

 תועוצר ךותב תמייקש תדחוימ ויד
 הכילומ ,הפפכה ךרואלש קיטסלפ
 ,תועבצאה תא םיזיזמש עגרב .למשח
 וידהו קיטסלפה תועוצר תוחתמנ
 םיחתמל תועוצרה תודגנתה תא תכפוה
 הלא .םיילמשח םינעטמ לש םיכומנ
 לעמ ,הובג רדתב םינוטל םיכפוה
 םירדושמו ,םדאה לש העימשה תלוכיל
 דנואס הרטלוא ירדשמ ינש תועצמאב

 דנואס הרטלוא יטלקמ השולש .םינטק
 תא םיטלוק ,היזיולטה ךסמל םידומצה
 .תועונתל םתוא םימגרתמו תוחואה

 הל ומדקש תואצמהה לכ תא "ןטקה סיכב םישת" :רזיילה תשק

 ,ןקחשה ידי דיל םיאצמנש ם"כמ יכסמ .ריואה גזמלו קחשמה תעשל םאתהב תונשל םג רשפא

 ,ףסונב .ביואה לש םיקנטה תא תולגל רשפא םתועצמאב םייתימא ם"כמ יכסמ ומכ "םידקפתמ"

 םיילגרה תוחנומ ןהילעש ,תוענוממ תושווד .ברקה הדש לש ןייוול תנומת םיכסמה םיקפסמ

 םיבשויש םינקחש םילוכי ךכ .חטשה ינפ לע "טובור"ה תא זיזהל תורשפאמ ,ןקחשה לש

 העבראל רשפאמ דחוימ לולכיש .םהירבח תועונת תא תוארל םירחא םירוטלומיסב

 ,אתל סנכנ ףתתשמ לכ .םירחא םירוטלומיס העברא דגנ קחשל םירוטלומיס
 רשאכ "יתימא" ברק להנתהל לוכי ךכ .קחשמל וירבח לע םינותנ לבקמו

 זכרמה ,בגא .ןוציחה ללחהמ קתונמ ,רוגס אתב בשוי קחשמ לכ

 .םלועה לכמ םידהוא יפלא וילא םירהונו המיהדמ החלצה לחונ

 רוטלומיס :ןונכיתב אצמנ רבכ זכרמה ימזי לש אבה טקייורפה

 ללחה לא ,ץראה רודכל ץוחמ לא םיקחשמה תא ליבויש יברק

 .טריימה היהי ומש .ןוציחה

 - ונלצא םג יאוולה .ב"הראבש וגקישב ברקה תייגולונכטל זכרמה

 תשק איה תפסונ השרח האצמה
 שארה לע תבכרומ תשקה .רזיילה
 ןופורקימ תועצמאב .רזייל ןרק הבו
 ןקחשה ןתונ ,תשקל רבוחמה
 .קחשמב |תועצבתמש | תוארוה
 תטלוק ,לשמל ודנטנינ ,תכרעמה
 הריממ ,תוילוקה תוארוהה תא
 תא תעצבמו תותואל םתוא
 תכרעמה .םאתהב קחשמב םיכלהמה
 חדקאה לש בוליש ןיעמ איה וזה
 םוגרתל תכרעמ םע ,ונל רכומה
 לש היגולונכטה םג .תותואל רוביד
 ךא .המוד רזיילה תשקו חדקאה
 ידי ,דיב קזחומה חדקאמ לידבהל
 תוישפוח ,רזיילה תשק ינקחש
 תבכרומ רזיילה תשקב .ןיטולחל
 קחשמה ןנובתמ הכרד הנטק השדע
 ןטק בלצ השדעה ךותב .ךסמה לא
 הדוקנ רוריבב תוארל ןתינ וכרדש

 רשאכ .ךסמה יבג לע רבלב תחא
 הדוקנ לומ תאצמנ השדעה
 עיבצמ הילעש הדוקנה וז ,תמייוסמ
 לע תננווכתמ השדעה .ןקחשה
 לש שארה תוזוזתל םאתהב ךסמה
 רבוחמ םג תכרעמל | .ןקחשה
 ןתונ יוצרה עגרב | .ןופורקימ
 הלימ תב הרצק הארוה שמתשמה
 "הניבמ" ןתוא ,םייתש וא תחא
 תא "תטלוק" איה | .תכרעמה
 תשקב .םאתהב תעצבמו תוארוהה
 ואירטס | תוינזוא | גוז | רזיילה
 תורשפאמ תוינזואה .תוללכושמ
 םילילצה תא ההובג תוכיאב עומשל
 ןתינ םג תוינזואה תא .קחשמבש
 ,תיתיב ואירטס תכרעמ לכל רבחל
 .ודנטנינ לש יובמייג תכרעמל וא
 תא םיאתהל רשפאמ הרבגה רותפכ
 .שמתשמה ןוצרל םילילצה הבוג
 אוה רזיילה תשקב ףסונ רותפכ
 תוריל רשפאמ אוה .ירי רותפכ

 ירי וא תורדוב תוירי :םינפוא ינשב
 -תוצראב הלוע תשקה .תורורצב
 םינומשכ) רלוד םיעבראכ תירבה
 שי םהבש םיקחשמל המיאתמו (ח"ש
 הדוקנ םג רזיילה תשקל .תדקא
 ידי לע תקוושמ תשקה :תילארשי
 ןויערה תא התנקש ימאוק תרבח
 ילוא .ביבא-לתב המגמ תרבחמ
 ונל ורכמי הזה רשקה ללגב
 ריחמב רזיילה תשק תא םילארשיה
 ?רתוי לוז
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 0) <(רדנטנינ)

 הדלזו י'גיאוכ ,וירמ לע
 ,ץיקה עצמא לש חלו םח רקובב
 תרייוצמ הכיסנ הל תררועתמ
 בשויה הזמ תשרודו תומולחה תנשמ
 .ךשוחה ךיסנמ התוא ליצהל הלומ
 ךילע ,הז אוה התא הרקמב םא
 ךדיב יוגיהה טומ תא לוטיל
 הפצת לא .ךרדל תאצלו הנתיאה
 שוביכל אל םג ,תוררחסמ תוחלצהל
 ,הדלז .הייפהפי הכיסנ לש ריהמ
 אל (הזכ םש שי תוכיסנל םג ,ןכ)
 םלועל ךתוא ריבעהל ידכ הרצונ
 לצא .המיהרמ תוריהמב רשואה
 תרותב ןושאר רועיש רמלת הדלז
 .חצנל ידכב ץמאתהל ךירצ :םייחה
 תא ופרי הלאכש םירבד אל לבא
 רותבו ריעצ ו'צאמ ירה התא .ךידי
 אל .המישמב דומעל ךילע הזכש
 .ןיכהל םירועיש עגרכ שי םא בושח
 ומכ ,ןהב דומעל תולטמ וא
 הדלז .םינכשה לש ןבל רטיסיבייב
 המ תושעל ךירצו הלש תא תשרוד
 .הצור איהש

 עיגהל רשפא הפיה הכיסנה לא
 הרוחש קיטסלפ תספוק תועצמאב
 ,ץירחו םירותפכ רפסמ הבש
 היזולטה | רישכמל | תרבוחמה
 םילשלתשמ הספוקה ךותמ .יתיבה
 יתשל םיליבומ ,םיטוח ינש םהל
 ץחול התא .תוינבלמ יוגיה תוירי
 טומ תא לטונ ,הלעפהה רותפכ לע
 .םירחא תומלועל עיגמו דיב יוגיהה
 םג אלא ,הדלז תא קר אל אצמת םש
 דיצ ,םיעונפואו תוינוכמ יצורימ
 ןוסייט | קיימ | תא | ,םיזוורב
 חלושש םלוכמ לודגה ףרגאתמה
 תאו תצחומ טואא קונ תכמ ךילא
 תויומדה י'גיאולו וירמ
 קושה תא ושבכש תויראלופופה
 לע םש תוססונתמו יאקירמאה
 .תוחתפמ יקיזחמו תוצלוח ינוילימ
 םג סחייתתל אלש השק ,ללכבו
 ,םיקתוע ןוילימב רכמנש ןותיעל
 ריל םיבשויה םיליעפ ינודעומל
 םידרהואל בישהל ידכב ןופלטה
 רבגתהל דציכ הייעבב ולקתנש
 לש יאולה ירצומ תיישעתלו ,הילע
 רחוימ חיטש ,רזייל חדקא :קחשמה
 .םיידמימ תלת םייפקשמו

 .ואולמו םלוע ונרמאש אוה
 ץראמ עוצעצ דוע .ודנטנינ- לכהו

 טיהלה אוה םיאלפה היטש
 הרבחה ,ודנטנינ לש שדחה

 קושמ זוחא 70-ב תטלושש
 לע .ב"הראב היזיולטה יקחשמ

 םג וישכע רשפא הזה חיטשה
 תא ףרצלו לארשיב ץפקל
 הצרת םא .הדלזו י'גיאול וירמ

 קיימ דגנ םג דדומתהל לכות
 ידגאה ףרגאתמה ,ןוסייט

 .ורובע םלשל םינכומש הלאל לודגה םלועב רכמנש תומולחה
 יקחשמב הטילשה לע םיינש םירחתמ ונלצא םג ומכ םלצאו
 תטלשה איה ,םיניבמה םירמוא הגס .ודנטנינו הגס .היזיולטה
 עגרכ םיריכמ ץראב .תירבה-תוצראב - ודנטנינ .הפוריאב
 תא שובכל הנכומ ,קוניז תדמעב ודנטנינ לבא ,הגס תא רתוי
 ץראב םג תוארל וליחתי ,חילצי קווישה םאו .ילארשיה קושה
 הביתכ ירישכמ ,םיעצמ ,תודגאה םלועמ תויומד םע תוצלוח
 אוה ודנטנינו תופיטע ינימ לכב רוכמל רשפא תומולח יכ .דועו
 .רלוד ןויליב 3.5 םויכ לגלגמה ,לודג דחא םולחל ללוכ םש

 היה זא .םינש עבראכ ינפל רבכ ץראב קוושל ולחה הגס תא
 םיבשחמלו סוסגל לחהש יראטאל ךשמה ןיעמ היזיולטה קחשמ
 ןודעומ םקוה .םיפלאב רכמנ הגס .חורפל ולחהש םיישיאה
 םידהוא הנק הגס .םישמתשמ תיירפס המקוה ריע לכבו םיקחשמ

 הלא ידי לע וליפא שכרנו םיבר

 .תיבב ישיא בשחמ םהל היהש
 .ודנטנינ םג ץראל עיגה ךשמהב
 תיתיישעת המצעמ -  וירוחאמ
 יפלאו ססובמ יאקירמא קוש ,תינפי
 תיצחמכ תבשל םינכומש םידהוא
 קרו עקרמה לומ לא הממיה

 .י'גיאול וא וקרמ םע עשעתשהל

 וניא ודנטנינל הגס ןיב לדבהה
 לע שגדה תא םימש הגסב .לודג
 םידח םיעבצ ,ההובג היצולוזר

 יביסרגאו יברק ןכות םע םיקחשמו
 אוה ביטומה | ודנטנינב | .רתוי
 תוחפ ,תויסרגא תוחפ .עושעש
 ,חתמ | ,ןיינע | רתוי  ,תונטלתש
 םיקחשמש תויומדל הביח ,תועתפה
 ןוימדה תועצמאב הגלפהו ןתיא
 ,לשמל ודנטנינב .םיקוחר תומלועל
 ,המיהדמ החלצהל הדלז התכז
 התפוצו םיקתוע ןוילימב הרכמנ
 הרבשש תטלקל האיכ בהז יופיצב
 קוידב אל הלש רופיסה .קושה תא
 הכיסנב רבודמ לכה ךסב .ירוקמ
 עשורמ ךשוח ךיסנ ידי לע תפטחנה
 תא ליצהל איה קחשמה תרטמשכ
 .תוינרמחה וידימ הייפהפיה הכיסנה
 םעפ ולו ,ףאוש דחא לכש ןוויכמו

 תוחוכ םע רדומתהל ,וייחב תחא
 רוביג לש המרל תולעתהל ,לואשה
 הקישנב תוכזל וליפאו ימוקמ
 -םיצא םלוכ ,בוטה ףוסב תיתוכלמ
 .הפיה הכיסנה לש התרזעל םיצר

 ילארשי לכב ררועמה םשה וליפא
 ,יאבצ בכר ילכ) תונוש תויצאיצוסא
 אל (המודכו "ופ'הפרת" תנשמ םש
 רוזעלמ ונתוא עונמל חילצמ
 עגמה ךלהמב אוהש ךיא .הכיסנל
 תא המש וליפא דבאמ המיע
 .ותועמשמ

 תוארהל וטילחה הדלז לש הירצוי

 םג ומכ ,ןוימידבש ,םיקחשמל
 ליצמה .םילק אל םייחה ,תואיצמב
 ,תומלוע העשת רובעל ךירצ בהלנה
 תומוקמב םיכחמה םיכיואב לקתיהל
 םירבעמב ךבתסהל ,םייופצ יתלב
 ,םיכושח םירדחבו םייעקרק-תת
 םילושכמ | תורשעב | לקתיהל
 ,ןכמ רחאל קרו ,ךרדב םיבצינה
 ,תנווגמ תישיא תשומחת תרזעב
 ידכ .הכיסנה תא ליצהל תוסנל

 ךירצ קחשמה םיבייואה לע רובגל

 ,הרצ לכל ןכומ תויהל ,רהמ ביגהל
 ךרוצל םייפסכ םיבושיח ךורעל
 ןנכתלו םינוש קשנ ילכ תיינק
 קחשמה העט םא .וכרד תא תוריהזב

 ול רתונ אל ,םילוקישב וא ,ךרדב
 בושחל ,תוריהמה תא טאהל אלא
 םיכלהמה תא שדחמ ןנכתלו ,בוש
 ,הירצוי םירמוא ,"הדלזב" .םיאבה
 םירבועש רחאל קר תוכזל ןתינ"
 קלח הז ילוא .םיתחתה ךרד
 הקיסומה םג ומכ ,קחשמה תחלצהמ
 קחשמה ךלהמ ןוסכיא תלוכיו ולש

 ןמ תאצל רשפאמה הזכ ,תטלקב

 בלשב בוש וילא רוזחלו קחשמה
 וב םוקמה לא קוידב ,רתוי רחואמ
 ".תקספה

 קוידב םניא י'גיאולו וירמ םג
 לש תויומד יתש .םיינייפוא םירוביג
 ,טקסק ישבוח םינטק םישנא
 םיביצמש םירגתאב דומעל םיכירצה
 ,תוריק לע ספטל :"םייח"ה םהל
 לע רבגתהל ,תומוהת לעמ גלדל
 םיזגפמ טלמיהלו עשרה ןוקרדה
 ,עגפנ וירמ םא .ףטחב םיתחונה
 ץווכתמ אוה ,םיזגפה דחאמ ,לשמל
 זאו .רתוי דוע ןטק שיאל ךפוהו
 .םייחב ונל הרוקש המ וירמל הרוק
 ךירצ ,הלפמ רחאל ךישמהל ידכ
 ריבסהל ,וגאה תא | רדועל
 ךישמהלו םידמול קר תונולשכמש
 ריאשהל רשפא יא ירה יכ .המישמב
 תומד ךותב וירמ ומכ ימוקמ רוביג
 ןברדמ הזה רגתאהו .תצווכמו הנטק
 ךישמהל ,וירמל רוזעל קחשמה תא
 תא םוטאלו ונעמל םחליהל
 םירוההמ תואירק עמשמל םיינזואה
 .ןושיל בכשל תעו תוצח רבכש
 המקוה ,םירפסמ ,תירבה-תוצראב
 ודנטנינ ירחוש םירוה תדוגא
 םידליל םהיתוקצהמ | ולרטונש
 םתוא ודמיל :רתויב טושפ יעצמאב
 וכפה ,םש םירמוא ,םירוההו .קחשל
 ורביח וליפאו קחשמה יגיהנמל
 רציכ םירחא םירוהל םיללכ רפסמ
 .םירוכמ םידלי םע דדומתהל

 םלועה ריואל ואצי םויה דע
 אל ,לבא .קחשמ תוטלק האמכ
 ןפיב רואל ואציש תוטלק דימת
 לשב .תירבה תוצראל וסנכוה
 יתש ןיבש תוברתה ילדבה
 קווישל ורחבנ ,תונידמה

 תוטלק | קר | תירבה-תוצראב
 ךכ .תימוקמה תוילטנמל ומיאתהש
 הכוזש תטלק םש הקווש אל ,לשמל

 ודנטנינ לש םיאלפה חיטש

 ךשמב קחשל תורשפאה אוה ודנטנינ יקחשמב שודיחה
 ןפוצ קחשמה .ומצע לע רוזחי קחשמהש ילבמ הנשכ
 .ןמזה לכ ךשמב םינתשמה םישרחתמ םירגתא ובוחב
 ודנטנינ ןיבש לדבהה הז ילואו .העתפהב ןומט רגתאה

 ליכמ קחשמה לש םינותנה סיסב .םירחא בשחמ יקחשמל
 הרוק ךכ .ךסמל תיארקא תועיגמה ,תויורשפא תואמ
 .תושדח תועתפה ליכמ קחשמ לכו םומעש לש עגר ןיאש
 חיטש איה ודנטנינב וניכהש תירקיעה העתפההו
 םילוגיע םירייוצמ וילעש קיטסלפמ דברמ והז .םיאלפ
 תחאל ךיישו היזיולטה רישכמל רבוחמ  ,םיעובירו
 רחא אל איהש תומד תרייטצמ ךסמה לע .תוטלקה
 לולסמ ךרואל הענ תומדה .ומצע שמתשמה רשאמ
 ץופקל תבייח איה לושכמל העיגמ איה רשאכ .םילושכמ
 שמתשמה ךירצ היינש התואב .וילעמ גלדל ידכב
 לעש תומדה גלדת ,ןמזב ץפק םא .חיטשה לע ץופקל
 םייפא תומדה ערתשת ,ואל םא .לושכמה לעמ ךסמה
 קחשמה .םוקל ידכב עישומה שמתשמל הכחתו הצרא
 יקחשמב 'הנורחאה הלימ'ה אוה הזה יביטקארטניאה
 ותוא גישהל ןתינו ץראב םג אוה וישכע .םלועב בשחמה
 .ח"ש 250-ב

 םחלנו הגועל הגועמ לחוזש קוניתב תקסועו ןפיב החלצהל
 ,"הזכש קחשמ" .לבגומ יתלב הציצמ רשוכ תולעב תוצלפמב
 יומידה לשב ןאכ חילצי אל" ,הקירמאב ודנטנינ גיצנ ריבסמ
 רחא ףודרל .וירבח ברקב רוציל 15 ןב רענ הצורש יבויחה

 ".םיאקירמאה םיריעצל םיאתמ אל תוצלפממ םיחרובש תוקונית
 לכ הלאכש םיקחשמל הקירמאב םיסחיימש תובישחה ,ללכב

 דציכ הלאשב קסועה רקחמ םש ךרענ עגרכש הלודג ךכ
 הֶרבחב םירגהמ תוטלקיה לע היזיולטה יקחשמ םיעיפשמ
 ילוא .לארשיב םג ךירצ הזה רקחמה תאש הארנ .תיאקירמאה

 םינפלואה | ופלחוי | ויתובקעב
 .םיקחשמ ינודעומב םילועל

 קפס אלל םה היזיולטה יקחשמ
 תועש לש םייתרקויה םיקחשמה
 ,דחוימב םייראלופופ םה .יאנפה
 ,הבישחה רשוכל םירגתא םיביצמ
 .ןוימידלו  תירוטומה | תוליעפל
 םלשל ןתינ הלא לכ תרומת
 הכרעל ח"ש 500 | .םילקשב
 םיקחשמ ינש םג תללוכה תיסיסבה
 רובע ח"ש 150 דע 50 לש ךס דועו
 וא חדקא רובע .תופסונ תוטלק
 ,לבא .ףסונב םלשל ךירצ חיטש
 םיחמומה םירמוא תירבה .תוצראב
 חותיפל םירזוע היזיולטה יקחשמ יכ
 הטילש לש השוחתו תימצע הכרעה
 הרומתב הז לכ המ זא .תימצע
 ?םילקש תואמ המכל

<<-<<<-<<>>=><*>>>>><=| 

 דרח הרוהל תוציע
 םירוהל | תוציע | רפסמ!
 .ודנטנינל םירוכמ םהידליש
 הארה ו  רומש | ,רוזג |
 ידי לע בתכנ) | .םירוהל /
 םירוכמל וכפהש | םירוה |
 (םמצעב |

 , ר
, 
, 
, 
/ 

 לע רוסאת םא .הזל לגרתה ₪
 ךדלי ,התיבה ודנטנינ תסנכה
 .וב קחשל רחא תיב אצמי

 היה .אל רמאת לא םלועל ₪
 לא םלועל .ךידלי ייחמ קלח

 קחשל רמל .קחשמל דגנתת
 ,והומכ הנהתו

 תא דמל .ךידלי תפשב רבר ₪

 לכות ךכו םיקחשמה תפש
 ,ךידלי ייחמ קלח תויהל

 םלוכ .ףוריטל רומוה סנכה ₪

 לא .ןועניש הז ודנטנינש םיעדוי
 וילא סחייתה וב םחלת
 .רומוהב

 ףונמכ ודנטנינב שמתשה ₪
 השרה .ךידלימ והשמ גישהל

 קר הלבגה אלל קחשל םהל
 תובוב | ודמעש | רחאל

 .תוימוימויה

 םג .ךבצמב םירחא םירוה ףתש ₪
 ךופהל ירכ .הצעל םיקוקז םה

 ,ךלש עבשומ דהואל ךרלי תא
 .ודנטנינ תטלק ...ול הנק
 יו

 .ךש רח רמו מ רחב רמי רמי רמו רח ד דמי מו רמ רמה ד רמו רמי רמי רמי רמה רמי רמו רח דמי רח דמי רחב רמה דמי רב, רה. ראב רח. דאב רמי ד דמי רח רמי רח רח רח רמי רח. רמי רח רף רש. רש דש
.--=--=--=<<<<=-=<=( 



 זז הדלז

 לש | תימולחה | הכיסנה

 ,תטלקה תא תונקל תונחל

 תילארשיה היזיולטה ומכ

 איה ,הדלז | .רָעונלו

 תואקתפרה | קחשמ

 .חתמו ןיינע

 ,הדלז תא ריכמ אלש ימ

 רהמ | ץוריש | ,ודנטנינ

 הז ,הדלז ילב ודנטנינ יכ

 םידליל תוינכותה ילב

 ודנטנינ תגועבש קומיצה

 ,םימסקו

- 

 ריואל החיגה הדלזש םויה

 החלצהל התכז איה | ,םלועה
 ןוילימב הרכמנ איה ,המיהדמ

 האיכ בהז יופיצב התפוצו םיקתוע
 .קושה תא הרבשש תטלקל

 תטלק ,איה ןכ המשכ ,11 הדלז
 אלא .הנושארה תטלקל ךשמה
 תעפשהב תאצמנ הדלז םעפהש
 תמדרת הילע ליטמה יארונ ףושיכ

 הקישנ קר םעפה םגש ןוכנ .דע

 םלוא ,התוא ררועת תיתוכלמ
 ךיסנה .טושפ ךכ לכ אל ןיינעה
 רע הכורא ךרד רובעל בייח ץימאה
 .בוטה ףוסל

 ךיסנה אוה התא ,הז קחשמב םג
 קחשמהמ לידבהל םלוא .ץימאה
 רפסמ ךכרדב םיבצינ םעפה ,םדוקה
 לש הרדסב תועתל םוקמב .םישודיח
 רפסמ תולגלו ףושחל ךילע ,םיכובמ
 חוכ ףוסאת םהב תוריט ששו םירע
 ,היגרנאב רייטצת םירעב .קשנו
 ףוסאתש רחאל .םימסקבו עדימב

 תא תונבל ידכ תקפסמ תומכב םהמ
 ,תיפוסה הפקתהל ןכומ היהת ,ךחוכ
 תומלגתה ,ןונג םע םירידא קבאמ
 .םודודנטנינב עורה

 לש התריטב ליחתמ קחשמה
 םג .התטימב הנשי איה םש ,הדלז
 .םש אצמנ ,תומולחה ךיסנ ,התא
 ךסמה לע ךיסנה תא זיזהל ידכב
 שקה ,ץופקיש ירכ .םיציחב שמתשה
 תא עינהל ידכב .א רותפכ לע
 לע | שיקהל | ךילע | ברחה
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 לוריה לש וצראב רייסת רשאכ
 רשאכ .םינריט הברהב לקתית
 תא הארת ,תומלועה ןיב רייסת
 .הפמ םיאורש ומכ ךילעמ לוריה
 וא תורעמל ,םירעל סנכית רשאכ
 ,ברק להנת רשאכ וא ,תוריטל
 .הליגר הנומתל הנתשי הארמה
 םיכרדב רייסמ התא רשאכ רהזיה
 .םש ףקתותש יאדול בורק .תורתסנ
 םינומהב םחליהל לכות םא ,לבא
 - תצנת םאו ,ןונג לש םיעשרה
 רתוי סיבתש לככ .בר חכב הכזת

 .תודוקנ רתויב הכזת ךכ ,םיביוא
 ןוילעה קלחב ועיפוי הלא תודוקנ
 ןושארה רפסמה .ךסמה לש ינמיה
 ,ךסמה לש ןוילעה וקלחב עיפומש
 תודוקנה תומכ לע | עיבצמ
 רחאל) ינשה רפסמה .ךתושרבש
 תודוקנ המכ הארמ (יוטנה וקה

 חכ דמ ,םימסקה חכ דמ .םימסקב תוכזל וא ,ףוקתל ךל רשפאמו
 .ךתושרבש תוחוכה תמצוע לע ועיבצי הפיקתה חכ דמו םייחה

 ךישמת ,רעיל סנכית רשאכ .הדלז לש התריטמ החרזמ הנפ
 חורבל וא קמחתהל לכות ,םיבייוא ועיפוי םא .וראר ריעל דע

 ץלאיתו רחא ףונל הנתשי ךסמה ,ךב עגי םהמ דחא םא .םהמ
 רחאל קר .םיכסמ המכ וא ,דחא ךסמ ךרואל םהב םחליהל
 ,ורארל עיגתש עגרב ."ליגרה" ףונל רוזחל לכות תוברקה
 .םיבשותה םע חחושלו םיטלש אורקל ידכב ₪ שקמ לע ץחלת
 שפח .החותפ תלד לכל סנכיה .ךרע ילעב םיזמר ךל ועיצי םה

 לא !בל םיש .ךלש םייחה דמ תא ןסחאל לכות ובש םוקמה תא
 .תכתמה ברח תא ריעהמ תחקל חכשת

 הנופצ הליבומה ךרדה לע דומע ,וראר תא בוזעתש רחאל
 קורי בשע ,בוהצ רבעמ ובש םוקמל עיגת .הברעמ תלקעתמו
 ךניהש תורמל .הרעמל הסינכה רבעל הנופצ הנפ .דורו רבדמו
 םהב שמתשה .תורנה תא ןיידע קילדת לא ,ךושח רוזאל סנכנ
 ,םיביואב ןיחבמ ךניא םא .ירמגל הכושח היהת הרעמהשכ קר
 חק .סרפ ךל הכחמ הרעמה ףוסב .הפצרה לעש םיללצב ןנובתה
 .הציפקה םסק תא לבקת םש וטור ריעל הברעמ הנפו ותוא

 תא תחקל ידכ הריטל רודחל לכות ,ךדיב היהי םסקהש עגרב
 וטורל החרזמ הנפ .םיכושח תומוקמ ריאת ותועצמאב רנה
 םירה םימסוח התוא ,הרעמל הסינכ הארת .רבעמה לע דומעו
 ןיב החרזמ ךכרדב ךשמה ,המורד הנופ רבעמהש ןכיה .םימו
 ךשמה .םדוק תיארש הרעמל תרבוחמש הרעמל עיגת .םיצעה
 תא ץתנת םש .הראפאפ תריטל עיגתש דע חרזמ ןופצ ןוויכב
 המכ ךותב .הכותבש םילספה לכ תאו תיזחב בצינש לספה

 שי המ תולגל הסנ .םיליעומ םיטירפ ךרובע ויהי םילספהמ
 לע רמושה סובל עיגהל ידכב תוחתפמ ינשל קוקז התא .הריטב
 אלא ,חתפמ אלל תולוענ תותלד ךרד רובעל לוכי ךניא .לספה
 לע עיפומ ףסונ םייח דמ רשאכ .תויפה םסק תא ךל שי םא
 לש ילאמשה רצב ראשיה .סובל ברקתמ התאש ןמיס ,ךסמה
 ךכ רחא קר .סובה סוס לש קיחצמה ושאר תא ףורעו ךסמה
 .ותוא סיבהל לכות

 תא םסוח םינבאה לג .םינבא לגל תכפוה הלסוחש הריט
 תכפוה הניא הריטה םא .ךיתובקע לע רוזחל לוכי ךניאו ךכרד

 רוזח .םהב תלקתנ אלש םיצפח ןיידע הב שיש ןמיס ,םינבא לגל

 .םתוא תולגל הסנו הילא
 תא חק .ךל רפסנ אל רתוי .והז
 ,חכשת לא .ךרדל אצו תטלקה
 המש םא המ זא .ךל הכחמ הכיסנ
 ?הדלז

 םישניוש
 הנושארה הריטל | תינופצ *

 תובבל לש הלוכמ אצמת
 .ךלש םייחה דמל ומרתיש

 םירבדב לקתיתש םעפ לכב א
 דחוימב | ,הפמב | םירזומ
 םינוש םיעבצ ילעב םיעובירב
 הנפ .רוקחו רוצע ,ליגרהמ
 הלודגה הבצמהמ המורד
 אדוו .תורבקה תיבב רתויב
 ,תופה םסק | ךתושרבש
 קוצל עיגהל לכות ותועצמאב
 הריטה תא אוצמל ידכ
 .תרתסנה

 איה .היובחה ריעה תא אצמ *
 םימה דיל םיצעה ןיב תאצמנ
 םישת אל םא .הרעמה ףוסב
 אלל ךרדל תעגהש בושחת בל
 אוה .שיטפב שמתשה .אצומ
 אוהש םשכ םיצע תורכל לוכי
 .םינבא רובשל לגוסמ

 .םיצעה ןיב התקבב יח וגאב *
 תא ענכשל לוכיש דיחיה אוה
 ךתיא ףתשיש רהנה שיא
 .הלועפ

 .ריעב םיצפח לע ספטל הסנ *
 התא םא .םיעלסל בל םיש *

 אוצמל ידכ םתוא חצפל ץלאנ
 םש שיש ןמיס ,הפצרב רוח
 .והשמ

 6 9 הששכ
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 ץרמ תא בהא התא ם8%
 יאמ הנהיתש םיחוטב ונא י'גיאולו
 קחשמ והז .ןוסדה לש תואקתפרהה

 ,ןיינעמו ךשומ ,םיסקמ הלועפ
 םירכומש םיבר םיטרפ ליכמה
 ןתינש םיננע :וירמ םיחאה יקחשממ

 ק חש

 תודוס ,םינכוסמו םירזומ םירוצי ,םירידא םילג ,םהילע תכלל
 לוק ילולעפו עקר תקיסומ ללוכ קחשמה .םירתסנ רבעמ ירוזיאו
 ןוילימכב רכמנ אוה ,קושל קחשמה אציש זאמ ,בגא .םינווגמ
 .םיקתוע

 הכיסנה תא ליצהל אבה ,סנגיה רמ אוה םעפה קחשמה רוביג
 קחשמה .התוא ףטחש עשר לילא אפור לש וידימ ינאליל
 םילכב דייטצהל סנגיה רמ לע .יפיספה סונייקואב יאב שחרתמ
 ,ביואה רבעל ךילשי ותוא ,ןזרג ומכ ברקב חצנל ול ורזעיש
 םיצעהמ תוריפו ,תוריהמב עונל לכוי ותיא ,דרובטייקס
 .וחוכ תא ומיצעיש

 ,םישיבכע :ויחילש תועצמאב סנגיה רמ דגנ םחלנ אפורה
 .םילגלגתמ םירודכו םידש ,תופלואמ םירופיצ ,םישחנ ,םיפלטע
 שלות אוהש תוריפ תועצמאב חכ רבוצ ,ךדיאמ ,סנגיה רמ
 .סננאו תוננב ומכ ,םיצעהמ

 ,םכל הלגנ אל ?לילאה אפור וא סנגיה רמ ?קחשמב חצני ימ
 םכל וניתמי אבה ןויליגב .םכמצעב וסנתתש םיצור ונא יכ
 אפור לע רובגל סנגיה רמל ורזעת םתועצמאב םיבושח םיפיט
 .המיסקמ הכיסנמ תיתוכלמ הדות תרכהב וכזת םג זא .לילאה
 ?אל ,הווש

 קבאמב רבודמ םעפהש אלא .הנהמו ץיחלמ הלועפ קחשמ דו ע
 עשורמ תוצלפמ עזג דגנכ ןטק שונא רוצי לש תמאב השק
 םיארוק ךכ ,סולזל .וכרד לע הרקנש המ לכ תא עולבל לגוסמה
 .םימלש תומלוע עולבל לגוסמה אירב ןובאית ,וללה תוצלפמל
 .הדחכה תנכסב ךניה ןכלו תוצלפמה לש ןכרדב דמוע התא
 ףסונ רבח ףתשמ התא םא .רפייו קיו המחלמ תניפס ךתושרל
 ךרד ללחה תתחשמ םכדיצל דומעת ,הזה יארונה קבאמב
 .הינטירב

 םהילא תומלוע רהטל םג אלא ,ךרוע תא ליצהל קר אל ךילע
 ,םלוכמ חושקה ביריה ,גיהנמל עיגת ךכרדב .סולזה ושלפ
 חתפית גיהנמה תא לסחל חילצת םא .םלוע לכ הצקב בשויה
 ךרטצת םש ,ףסונ םלועל ךתוא ריבעתש ללח תייטס ךרובע
 .קבאמב ךישמהל

 רזייל ,רזייל שא לש תובחרתמ תועבט ,םילוט ךתושרל
 תובר םיאפר תוניפס תועצמאב חכה תלפכה ,רירא ינוטולפ
 .חכ הדשו המצוע

 ליחתת םייתניב .קחשמה לע הבחרהב בותכנ אבה ןויליגב
 הנוכת םיאפרה תוניפסל :השקבב ?פיט הצור .ןמאתהל
 הצק רבעל טאל ףחסיהל תוליחתמו תוררחתשמ ןה :תניינעמ
 וא ,םייגוז-יאה םיכסמב ילאמשה רדצה) תעגה ונממש ךסמה

 םא .(םייגוזה םיכסמב ךסמה תיתחת
 ףוסאל םיחילצמ ,ךפתוש וא ,התא
 ופרטצי ןה ,םיאפרה תוניפס תא
 קשנה ילכ ראשש תורמל םכילא
 רשאכ םידמשומ הניפסב ויהש
 םיספות םכניא םא .תסרהנ הניפסה
 הצקל תועיגמ ןהש ינפל ןתוא
 םכילע היהיו הנמלעית ןה ,ךסמה
 לבקל וצרת םא ,ףסונ חכ עיקשהל
 .בוש ןתוא

 ייפ ו בי וי של די יה ו ור ו

- 

 הוו ן ו וו



 םיכובמה םלועל ץיצהל

 רדנסכלא דוד :תאמ

 ףפונתה ודנמלא לש ורעי ["
 אוה .חריה רואל רהז ונויריש .חורב
 לוממ .ןבלה סוסה לע ףוקז בשי
 אל ודנמלא .לודגה ןוקררה עיפוה
 ירכ המידק ןחג ןוקרדה .עתרנ
 "..םיבר הכ הגרהש שאה תא ףושנל

 תויהל תורשפאה ךל הנתינ וליא
 תייה ךיא ?השוע תייה המ ,ודנמלא
 ןוקרדב םחלנ תייה םאה ?ביגמ
 סייגמ תייה םאה ?חרוב וא ,רזכאה
 תייה וא ,םירתסנ תוחוכ ךתרזעל
 ?ענכנ

 אל לבא .תרחא גהונ היה דחא לכ
 תויהל תמאב היה לוכי דחא לכ
 תרחא תומדל ךופהל ידכ .ודנמלא
 .םידיקפת קחשמב קחשל ךירצ

 84008 8 לש רוציק ,םאפ
 ירבעה ומשב וא ,עטאססאב
 קחשמ אוה ,םינוקרדו םיכובמ
 דחא לכל רשפאמה ,רדהנ םידיקפת
 תווחל הצור אוהש המ תויהל
 .לוכי ךכ לכ אלו תואיצמב

 ,םידיקפת קחשמב קחשל ידכ
 קחשמה יקוח תא ריכהל ךירצ
 ,ףתתשמ לכ .םירבח המכ סייגלו
 ,תומד ומצעל רצוי ,דחאמ ץוח
 ךירצ אוה .קחשל הצרי אוה התוא
 ומכ ,תומדה תונוכת תא בותכל
 וא ,הקזח תומדה המכ רע ,לשמל
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 םיביכרמה דחא אוה עוצקמה .עוצקמו םש הל תתלו השימג
 םחול היהת תומדה םא עבוק אוהש ןוויכמ רתויב םיבושחה
 .םיכרד דדוש ילוא וא ,המצוע בר ףשכמ ,קדצה ןעמל םחלנש

 .מ"הש רוציקב וא ,ךובמה טילש אוה קחשמב רחא ףתתשמ
 הבש הלילע ,קחשמה ינפל ,ןיכהל וילע יכ חתפמה תומד אוה
 מ"השה חלשי ,םכינפלש המגודה קחשמב .קלח וחקי תויומדה
 ארונה ףשכמה ידי לע הפטחנש הכיסנה תא ליצהל הרובחה תא
 דכלימ סויסקברסקיז .םירהבש ותריטב האלכנו ,סויסקברסקיז
 הביבסמ ביצהו הכיסנל עיגהל םכמ עונמל ידכ הריטה בור תא
 .ותדוקפל תורסה תובר תוצלפמ

 ןייציו רדח לכב שי המ עבקי ,הריטה תפמ תא טטרשי מ"השה
 קילומש :םיפתתשמ הצובקב .םירחא םילושכמ וא ,תודוכלמ
 תא תקחשמש ילט .קדצה לא ןהכ ,למרטנו תא קחשמש
 ,ץימאה ריבאה רובנט אוה קיר .הפיו הריעצ תמסוק ,הירולג
 .ךובמה טילש אוה דודו

 קחשמב יכ הרובחל ריכזמ דוד
 הצובקהמ ךלמה שקיב םדוקה
 עסמה .הריטהמ ותב תא ררחשל
 םפוסבש םימי השימח ךרא הריטל
 דבכה לזרבה רעשל דע ועיגה

 רעשה תא םיחתופ םה .החתפבש
 .המינפ םיסנכנו

 אל םתא .ירמגל ךושח" :מ"הש
 ."םולכ םיאור

 ."דיפל קילדמ רובנט" :קיר
 רדחב וישכע םתא" :מ"הש

 ילאמשהו ינמיה ריקב | .לודגה
 ."ץע תותלד

 תא דימצמ למרטנו :קילומש
 ."בישקמו תינמיה תלדל ונזוא

 :(תויבוק המכ לגלגמ) מ"הש
 ."ישירח קוחצ עמוש התא"

 .יניעב ןח אצומ אל הז" :קילומש
 תלדה לע ורמשת םתאש עיצמ ינא
 שחרתמל בישקאש העש ,תינמיה
 ."תילאמשה תלדה ירוחאמ

 איה ,תלדב עגיתש עגרב :מ"הש
 .ינשה דצהמ עמשת החרצו חתפית
 םתרוצ .רדחל וסנכי םירוצי השולש
 עבצ ,תומודא םהיניע ,שונא ינבכ
 תא הסכמ םדו ריהב רופא םרוע

 םיכייחמ םה .תודחה םהינרופיצ
 ."תודח תוללי םיעימשמו ךרבעל

 רחאל) םסק ליטת הירולג" :ילט
 "!םסק עילק" (הבשחמ עגר

 עקוב ןטק רוא קזבה" :מ"הש

 עגפנ אוה .רוציה ןוויכל ףעו ךדימ

 | עגפיהל ...ו םינוקרדהו
. ₪ ' 

 ךישממ לבא ,באכמ חרוצ ,ונטבב

 ."ברקתהל
 םע וילע לפנתמ ינא' :קיר

 ."יברח
 תוארל ידכ היבוק .קרוז) מ"הש

 חילצה אוה !רעטצמ" :(הרק המ

 ךב עוקתל קיפסמ וליפאו קמחתהל
 עצפהמ רגינ םד  .וינרופיצ תא
 התא .הרזומ השוחת שח התאו
 ."זוזל לוכי ךניאו קתושמ

 .םיתמ-לא םה !אל ,יוא" :קילומש
 םייח אלו םיתמ אלש םירוצי ולא
 למרטנו .דחיב םהינש אל םגו
 לאה לש שודקה למסה תא איצומ
 ."םהילא ותוא ןווכמו

 קדובו היבוק קרוז;) מ"הש
 ץיפהל ליחתמ למסה" :(תואלבטב
 החרצ םיטלופ םירוציה .שלח רוא
 ."תלדה לא םיחרובו

 "!םינפ תלבק וזיא" :ילט
 םהל הפצמ המ ?ונפי ןאל
 ?הכיסנה תא וליצי םאה ?ךשמהב
/ / 

 ךילע םהמ דחא תויהל הצור התא םא .םינקחשב יולת לכה
 .ךרדל תאצלו (המודא הספוק) םיליחתמל הכרעה תא שוכרל
 לככ .תויבוקו מ"השל םיקוח ,םינקחשל םיקוח םילולכ הכרעב
 תויומדל .רתוי בר חכ תורבוצ ןה רתוי תוחילצמ תויומרהש
 םימדקתמל הכרעב אוצמל ןתינ םתוא םינוש םיקוח שי תוקזח
 הכרעב םישמתשמ ,רתוי םיהובג םיבלשב .(הלוחכ הספוק)
 .(הרוחש הספוק) ףשאל הכרעבו (הקורי הספוק) החמומל

 להק םינשה ךלהמב םהל ונק םינוקרדהו םיכובמה יקחשמ

 קחשמ דלונ ךשמהב .בהלנ םידהוא
 אפו \אטפמ :םימדקתמל
 פטא6שפסאפ 8 אגא
 םילולכ הז קחשמב .ג 8.2 רוציקבו
 - םידומע תואמ ינב םיקוח ירפס
 .מ"השל םירפסו םינקחשל םירפס
 םדוק עדי יוצר וב קחשל ידכ
 .םינוקרדבו םיכובמב
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 תויווח

 רפס אוה ץלמומ דלי ץכ רמו ת

 םג אוה וב בכוכהש עודי םידלי
 רמות יכ .םכינפלש הבתכה אושנ
 ץראה ףולא רשאמ רחא אל אוה ץכ
 .םינוקרדו םיכובמ קחשמב

 ןושארה םוקמב הכז רמות
 הכרענש 889-ל ץראה תופילאב
 תב הייהש היה סרפה .ןורחאה ץיקב
 ימלועה לביטספב םימי העברא
 ךרענש = ,ןוק-ןץג | ,םיקחשמל
 .ב"הרא ,יקוולימב

 ןדע ןג הז ןוק-ן'ג" :רפסמ אוה
 תודיעו זכרמב .םיקחשמ יבבוחל
 ישוג ינש לע ערתשמה ,קנע םיריריו
 העברא ךשמב הלהנתה ,םיניינב
 תמוקב .תיתימא הגיגח | םימי
 ןיבמ לודגה ןיינבה לש הסינכה
 תורבח ינכוד ומקומ | ,םיינשה
 םירזע ,םיריקפת יקחשמ תורכומה
 ,םירפס ,בשחמ יקחשמ ,םיקחשמל
 םיטישכת | וליפאו | םירטסופ
 תכורעת םש הגצוה ףסונב .םידחוימ
 ירויצב םיחמתמה םירייצ לש קנע
 תורזומ תויומד ,םהינימל םינוקרד
 תוריכמב .םירחא תומלועמ םירוציו
 לביטספה ימיב וכרענש תויבמופ
 הברמה לכל וללה םירויצה ורכמנ
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 םינוקרדה ץראמ

 תומגרה ולהנתה הנושארה המוקה לש דחוימ רוזיאב .ריחמב
 תויומדהש תושופחת תורחת םג הכרענ ,ףסונב .ףויס
 רוזיאה .םינושה םיקחשמב תומייקה הלא ןה הב תופתתשמה
 קלוח אוה .םיקחשמה רוזיא היה עקרקה תמוקב רתויב בושחה
 םיכובמב וקחישו םיקחשמ תוצובק ובשי םהב םירדחל
 ,םיירהצ ,רקוב :םיקלח העבראל קלוח תוליעפ םוי .םינוקרדו
 ןמזה ימוחתמ דחאב עיגהל היה בייח ףתתשמ לכ .הלילו ברע
 תורחת :תויורחת יגוס רפסמ ויה .קחשל ליחתהלו ועבקנש
 רפסמל ונתינ הב ,תועש עברא תב תחא השיגפ ךשמב הכרענש
 רפסמ תא רבצש ימ חצינ הבו תולטמ ןתוא םיפתתשמ תוצובק
 הבו ולוכ םויה ךרואל הכרענש תורחת ,רתויב ברה תודוקנה
 תורחתו רתויב ברה תודוקנה רפסמ תא הרבצש הצובקה החצינ
 ךסב ,היה ןושארה סרפה ,בגא .ולוכ לביטספה ךרואל הכרענש
 היה ןתינ התועצמאב ,רלוד הרשע ךס לע יש תדועת ,לכה
 סרפבו ישילשה םוקמב יתיכז ינא .םוקמב םירצומ שוכרל
 .רבלב רלוד ינש לש "יתועמשמ"

 תורבחה לכ וגיצה ישארה ןיינבה לש היינשה המוקב
 מביל ,הגימאל םיקחשמ םש ויה .בשחמ יקחשמ תורציימה
 - םיקחשמה לכ תא םש ומיגדה .ודנטנינלו הגסל ,םימאותו
 קחשל תלוכי ,דבלב רלוד ינש תרומת .דחאכ םישדחו םינשי
 .תיצרש קחשמ לכב םייתעש ךשמב

 "םיחמומ" .םירנימס וכרענ ,המוק התוא לש רחא קלחב
 וכרעו תורוטאינימ תעיבצ ומיגדה ,םינוש םיאשונ וריבסה

 .ינשל רחא קחשמ ןיב תואוושה
 יקחשמ וקחיש םג המוק התואב
 .אנ-ץבש וא ,לופונומ ומכ ,ןחלוש
 חול קחשמ המיגדה ףא תחא הרבח
 סרפ .םדמלל לקש םיללכ ולש שרח
 ,קחשמב םיפתתשמל עצוה לודג
 ךפה דימו המוצע התיה תונעיהה
 .טיהלל קחשמה

 ונירקה ,המוק התואב רחא רדחב
 םהב אשונהש אלמ ךרואב םיטרס
 עדמ יטרס :הכורעתל םיאתמ
 םיטרס ,היזטנפ יטרס | ,ינוידב
 םירדחה דחאב .דועו םירייוצמ
 הכרענ ,המוק התואב םילודגה
 םיקחשמ לש תיבמופ הריכמ
 השקו רצייל וקיספה םינרציהש
 .ישפוחה קושב םתוא תונקל

 םיקחשמ וכרענ ינשה ןיינבב
 ןבומכ .םידיקפת יקחשמב תויורחתו
 םוקמ םש ספת גפאפ קחשמש
 תויורחת םג וכרענ םוקמב .דבכנ

 תויורחתה תחא | .תויטסירומוה
 התיה תויראלופופה תויטסירומוהה
 וייח ורזחוש הבש 6800 וז
 םע 18 המרב ירברב םחול לש
 .4 המרב דחיב היצגיליטניאו המכוח
 ריואל הנושארל חיגה הזה םחולה
 העיפוהש סקימוק תרדסב םלועה
 החלצהל התכזו אוגפ ןיזגמב
 דחוימב שפיט םחול והז .הלודג
 תומדש ןבומכ .תורצ הברה השועש
 תא | תעשעשמ | קחשמב | וזכ
 תרחא תיווזמ הריאמו םיפתתשמה
 .םידיקפתה יקחשמ תא

 ינב ויה לביטספה יפתתשמ בור
 ולכיש הלעמו 16 יאליגמ רעונ
 גונעתה .םוקמב הייהשה תא ןממל
 לכל הסינכ סיטרכ ריחמ .לוז וניא
 תולע .ת"ש 160 לביטספה ימי
 תואצוה .םויל ח"ש 100-כ ןולמה
 תירבה-תוצרא ךותבו ץראהמ הסיט
 םג ףיסוהל ךירצ הזל .ח"ש 2000-כ
 -תוצראב םיפסונ הייהש ימי המכ
 רקיל ךפוה קסעה זאו תירבה
 עיצהל יאדכ ילוא לבא .דחוימב
 ילוא .תרחא תורשפא םילארשיל
 "?הזכש עוריא ץראב ונלצא ןגראנ

 ילש המצוע םסק

 .רמוחו העונת ,יוגיה :םיביכרמ

 .תירפוגו ףלטע תשלשל :םירמוח
 רדנסכלא דוד :םוגרת

 ריב ףלטעה תשלשל תא קזח ה
 החונתב לאמש די ףכ תא חתמ ,ןימי
 עצמאב תשלשלה תא חנהו תיקפוא
 ףלטעה תשלשל תא ץחמ .דיה ףכ
 ןימי ריב .רשפאה לככ התוא חתמו
 ןומטו תירפוגה רחא שפח
 לכמ תשלשלה תא רוגס .תשלשלב
 ךות .תירפוגב התוא גפסהו םידדצה
 רודכל ותכיפהו רמוחה בובריע
 וא" :תואבה םילימה תא דגה ,ןשע
 ,סקבזי-וא ומלא ידינפא ,ץור יטלוג
 -לי ידטנז יו ,קמוא ונלג ירמי ודנא
 "!ןופני

 ,תיכנא םיידיה תופכ תא בבוס
 תא דמצה .הלעמ יפלכ לדוגאהשכ
 םיידיה תופכ לש ןותחתה קלחה
 התע .לופיל רודכהמ ענמו דחיב
 ,הלעמ יפלכ רודכה תמרהב זכרתה
 לש םירמוחה .סיסניקלט םסקב ומכ
 יפל ולעפי שאה רודכ םסק
 ףוצל רהוזה רודכל ןת .ךיתובשחמ
 מ"ס הרשעל עיגיש דע הלעמ יפלכ
 סקיוללוטני" :רומא .לדוגאל לעמ
 ."ינטולויסק הזד יפי ןממ רזא

 רודכ תא זיזהל ידכ ךחומב שמתשה
 אל רהזיה .ץופחתש תוריהמב שאה
 תרחא ,םסקה חווטמ גורחל ול תתל
 לוכי ,בגא ,רחא םסוק .עגמ קתני
 תולימ לע רוזחי םא ןאכמ ךישמהל
 לא שאה רודכ תא אבה .םסקה
 הצרת הב | תקייודמה הדוקנה
 תייצי רודכהש בושח .וצצופל
 קוידב ןתוא עצביו ךיתודוקפל
 ךיתובשחמב שמתשה וישכע .םלשומ
 תמצוע תא רודכל ןייצל ידכ
 :דיגת ןכומ היהתשכ .ץוציפה
 .ץצופתי רודכה זא ."דנירב"

 םסקה תולימ םוג

 ילש םסקה תוחוכ - ץור יטנלג וא
 תא ובאש - סקבזי-וא ומלא ידינפא

 המצועה
 םוקממ - קמוא ונלג ירמי ודנא

 חכשנו ךושח
 תאז וריעבהו - ןופני-לי יטדנז יו

 רודכה דובעיש
 קלוד-יפי ₪ טולש-סקיוללוטני
 אוה - הזד ₪ ךלש - דזא
 ילש - יטולויסק 6 רודכ -ןממ

 !אוה ילש ,ךלש קלודה רודכה !וטולש

 ץוציפה
 רמאיהל ךירצ) ץצופתה - דנירב

 (תוימואתפבו םר לוקב

 6 5 שכ



 ודנטנינ לש יובמי'ג

 דבלב םינטקל אל

 םינטקה ואידיוה יקחשמ ת א%%
 אל ,םוקמל םוקממ לטלטל רשפאש
 שי השעמל .ץראב םיריכמ ךכ לכ
 0.4818 הזכ דחא קחשמ קר ןאכ
 םלועב לבא .ודנטנינ לש 0%
 םיקחשמ המכ רוע שי ,לודגה
 רתויב םייראלופופה דחא .הלאכש
 חיגהש ,יראטא לש 1.צאא אוה

 .1989 רבמבונב םלועה ריואל

 וחתופ סקניל תכרעמ רובע

 הקתפרה יקחשמ :םיבר םיקחשמ
 יקחשמו ירי יקחשמ ,הלועפו

 יראטא תיבמ סקניל

 רבחל | ןתינ סקנילל | .טרופס
 הקיסומה תא עומשלו תוינזוא
 יצורע העבראב קחשמל הוולתמה
 העברא שי תטלק לכב .עמש

 לש ןורחאה שודיחה .םיקחשמ
 הנומש רבחל תורשפאה אוה סקניל
 הנומשש ךכ ,וזל וז תוכרעמ
 ךיא .דחיב קחשל ולכוי םינקחש
 ינא .יתוא ולאשת לא הז תא םישוע
 ףסונ ןקחש םע תרדתסמ ישוקב
 .דחא
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 טקפמוקה ינוטילקת
 יקחשמ לע םיטלתשמ

 ואידיוה
 םיטקסידו תוטלקש בשוחש י מ

 יקחשממ קלח תויהל וכישמי

 .הרמ תועט העוט םייתיבה ואידיוה
 ךפהש שדח רצומ הלגתה הנשה יכ
 .קושה לש םחה רצומל דימ

 ינוטילקתל | ןבומכ | הנווכה
 היגולונכטל וכפהש ,טקפמוקה
 לע .םיקחשמה ינרצי לצא תשקובמה
 ןסחאל רשפא הלאה םינוטילקתה

 תומכב םיילוקו םייפרג םינותנ
 תוטלקב רשאמ המכ יפ הלודג
 ההובג םיקחשמה תמר םג .תוליגרה
 תמרו הקיפרגה תוכיא לשב רתוי
 תולע אוה ןורסיחה .הלועמה עמשה

 ,קחשמ לכ לש תינושארה הקפהה
 הנורחאל האצי ,ואיג ואינ םשה תא תאשונה השרח תכרע 3 םינעוט םינרציה .רלוד ףלא 20-כ

 הגוסמ תללכושמה תכרעמה וזש םינעוטה שי .יאקירמאה קושל

 תמר םירשפאמה המצוע ילעב םירבעמ ינש תכרעמב .קושב

 תכרעמה ריחמ .הלועמ תוכיאב לוקו המישרמ תיפרג הגוצת

 רבכ וחתופ השדחה תכרעמה רובע .רלוד 395 תירבה תוצראב

 25 קושב ויהי 1991 ףוס דעש םיחיטבמ הירצוי .םיקחשמ רפסמ

 .םיקחשמ

 ןמקוו ואדיו
 ןוטילקת םע ןמקווה תא .םיריכמ ונלוכ ליגרה ןמקווה ת א

 ,ןמקוו ואדיו תישילשה האצמהה תאו .תוחפ קסיד טקפמוקה
 םג רבכ שי םויה .לכמ תוחפ םיריכמ

 הלא לכל דעוימ אוהו הזכש רבד
 םג אלא ,עומשל קר אל םיצורש
 תא תחקל רשפא .תוארל
 לכל הזה ןטקה רישכמה
 וא ,טרסמ תונהלו םוקמ
 םינורחא םימוליצמ

 לש דיתעה - םיקסיד טקפמוקה .ה/רבחה לש
 ואידיוה יקחשמ

 טלתשת רשאכ ,דיתעבש
 ואידיוה יקחשמ לע וזה היגולונכטה
 וננוימד .ולזוי םיריחמה ,םייתיבה
 םש איצמהל חילצה ףא עורפה
 רוד :אבה רודה לש םיקירפל
 .רוטילקתה

 - ינוס לש ןמקוו ואידיו

 לודג ןטק

= 

 יו יי יי ו יהו

 1 רוטלומיס

 הנורחאל הגצוה השדח האצמ 1

 אסכ .תיאקירמא תרבח ידי לע
 ךדמלל ,1 רוטלומיס יורקה ינכפהמ

 .סיטה םלועל הבריקה לע

 םוקמבו אסכה לע בשוי שמתשמה
 לש יוגיהה תידי תא דיב קיזחהל
 לע וידי תא ןיעשמ אוה ,קחשמה

 .יוגיה תוטומ ןהבש אסכה תוידי
 טולשל אסכה רשפאמ ,ףסונב

 תועונת תרזעב ךסמה לע שחרתמב

% 

 םיאלפה אסכ - 1 רוטלומיס

 ,הלאמש ףוגה תנעשה :דבלב ףוגה
 ךסמה לע שחרתמה תא הטת
 ריבעת ,הנימי ףוגה תייטה .הלאמש

 ןכו ,קחשמה ןימיל הנומתה תא
 יקחשמ בורל םיאתמ אסכה .האלה
 וריחמו קושב םימייקה ואידיוה
 .רלוד 150-כ תירבה תוצראב

 חדקא לעופ דציכ

 ?הגס לש רואה

 םג ,םימסק ילכ אל הז .םירבח א ל
 יד ילכ והז .חדקא תרוצב ףשכמ אל
 םיביכרמ בכרומה טושפ
 ךכ .המיאתמ הנכותו םיינורטקלא
 ביכר יוצמ חדקאה ךותב :לעופ אוה

 עבצלו רואל שיגרה ינורטקלא
 .תלדגמ תיכוכז והצקבו

 הגסה רישכמל םיסינכמ רשאכ

 הנכותה ,הרטמל חרקאה תא םינווכמו ירי קחשמ תינסחמ
 ןווכ וילאש רוזאב ךסמה לע הארנ םא תקדוב תינסחמבש
 הנכותה תקרדוב ,תיבויח הבושתה םא .םייוסמ עבצ םתכ ,חרקאה
 רותפכ לע הציחל וז השעמל) יריה רותפכ לע ןקחשה ץחל םא

 ןקחשה הכוז ,תיבויח הבושתה םא .(קחשמה תידיב ליגר

 .הדוקנב
 ,הרטמה ןוויכב אל ,הרקמב יריה רותפכ לע ץחל ןקחשה םא

 ןוויכמ .עבצה תא ההזמ שיגרה ביכרה םאב הנכותה תקדוב

 .הצמחהכ הנכותה ותוא "תשרפמ" ,הרטמל ןווכמ היה אל יריהש

 קחשמה ירוחאמש שיאה

 םישנאה םה ימ ,םעפ יא םכמצע תא םתלאש םא 1
 םתא םתיאש הלאה םיפירטמה םיקחשמה תא םיאיצממש
 אל םג אשונה .אלש הארנ ?תועש הברה ךכ לכ םילבמ

 ליב לע הבתכב ונלקתנש דע ,חולדה ונחומב הלע

 .םהינימל טסווק יקחשמ לש יתונמואה בצעמה ,סיווייד
 הימדקא רגוב אוה סיווייד ליבש ,ונל עדונ םג זא

 יטרס לע הלוח ,ומצעב םיקחשמ קירפ ,תונמואל
 תונוכתה לכל ףסונב .סקימוק לע עגושמו היצמינא
 הרוצב רשכומ רוחב םג אוה סיווייד ליב ,וללה תורידנה

 בצעמכ יתרקויה ימא סרפב הכז אוה .ןפוד תאצוי
 םיירחסמה םיטרסה לביטספ סרפב ,םיטרסב יתונמוא
 םיטרסל לביטספב בהז תיילדמב ,תיאקירמאה היזיולטב

 לע םיסרפ תורשע דועבו קרוי-וינב ךרענש םיימואלניב
 .תויפוקישו תמוסרפ יטרס ,םיטרס לש יתונמוא בוציע
 הרייסל וישכע םרות אוה הזה םישרמה דרוקרה תא
 וננבתתש םעפ לכב זא .ןבומכ ,הברה ונתחמשל

 םשה תא וחכשת לא ,םיטסווקה לש הביהלמה הקיפרגב
 .ול עיגמ .סיווייד ליב

 הרייס יקחשמ ירוחאמש שיאה סיווייד ליב

 םלועב םילולכיש

 םוליצה

 לכעל םיקיפסמש ינפל דו
 ,תרחא הל החיגמ רבכ ,תחא האצמה
 ינוס םעפהו .התמדוקמ תללכושמ
 ינס לש האצמהה .ןונק דגנ
 ואידיו תמלצמב םלצל תרשפאמ
 תופצל ,החפשמה ינב תא תיתיב
 ,תיתיבה היזיולטה ךסמב םימוליצב
 "איפקה"ל ,תונומתה תחאב רוחבל

 רדס לסח :דיתעה תמלצמ
 תיתנוכשה הינמלצה

 היזיולטל רבחל ,ךסמה לע התוא
 תנומת תא לבקלו תדחוימ תספדמ
 לייטס ,תספדומ הנומתכ ךסמה
 האצמהה .תיתנוכשה הינמלצה
 לבקל תרשפאמ ,ןונק לש השרחה
 םימלצמ .רחא ךילהב האצות התוא
 טקסיד הבש סליטס תמלצמב
 םיסינכמ טקסידה תא .םליפ םוקמב
 תחא תועיפומ תונומתה .בשחמל
 םירחוב .ךסמה יבג לע הינשה ירחא
 ןתוא םיאיצומו ,המכ וא ,הנומתב
 םישודיחה | .תדחוימ | תספדמב
 דחא לכ םיכפוה הלאה םיינכפהמה
 ןמ םיריבעמ םג לבא ,םלפודמ םלצל
 .סליטסה ימלצ :עודי דסומ םלועה
 תומלצמה םע רתוי םתוא הארנ אל
 ךרטצנ אל ,הזחה לע תולשלתשמה
 גואדל אל םגו םימליפ תונקל
 די חווטב היהי לכה .חותיפל
 המדיקש המ .יתיבה רושכימבו
 !תושעל הלוכי

 ]7 האששכ
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 ןזרג וא סו ספא אאמ טיהל 1
 ,תירבעב יורק אוהש יפכ ,בהזה
 דחא לש הגס תטלקב הקפה אוה
 םייראלופופה תונוכמה יקחשממ
 ברח לעב אוה התא ,קחשמב .םלועב
 םירוציב םוחלל ךדיקפתו בהז
 ךרדב .ךתוא תירכהל םיפאושה
 םישנב ,םיקנע םימחולב לקתית
 ןויריש יטוע םיריבאב ,תוינתמיא
 םינקזבו םינוקרד לע םיבכורה
 ךממ עונמל וסני הלא לכ .חכ ילעב
 םעפ ידמ .חצנלו הרטמל עיגהלמ
 ,םהב עגית םא .םימסקב לקתית
 םצעתי ךכ .ךתושרל םימסקה ורבעי
 ךסמה שארבש םימסקה דמו ,ךחוכ
 .ךתושרבש םימסקה תומכ לע עיבצי
 םיעיגמ הלא .םיריבאמ  רהזיה
 ידכ .ךילע לפנתהל ירכב תוצובקב
 םהילעמ הובג ץופק ,םתוא חצנל
 ךכ .הטמל ךרדב ךברח תא ףנהו
 .תחא תבב םהמ המכב עוגפל לכות
 ךא ,ךתוא ליבוהל בהזה ןזרגל ןת
 וכחי קחשמה לש בלש לכב !בל םיש
 קחשמב תומדקתהה םע .םיביוא ךל
 ךתושרל .שאייתת לא .םצעתי םחוכ
 הלא .קחשמ לכב םיבוביס השולש

 רוזיאל רוזיאמ רובעל ךל ורשפאי
 .חצנלו

 הנהמ הקתפרה קחשמ | והז
 הקיפרגה ,תויומדה ןווגמ .ןיינעמו
 םירשפאמ ,הלועפהו לוקה ,הלועמה
 רובע ריחמה .עגר לכמ תונהל
 .ח"ש 145 ,תובר האנה תועש

 לכ תא וסייג

 םימחרה תומכ

 ,םכתושרבש
 דיק סכלא יכ
 .םהל קוקז היהי
 םיקבאמה
 ול םייופצה

 הז קחשמב

 דחוימב םישק

 סכלאש עגרב ליחתה לכ 1[
 יעגר המכ ומצעל לוטיל טילחה
 ה'גנינה טילחה זא קוידב .החונמ

 .םימסקה םלוע לע טלתשהל רוחשה

 וניא דיק סכלא וזכש תוגהנתה לע

 תרזעב .המחלמ בישהל אלש לוכי

 אצוי אוה םיקירט אלמ לימרת
 קר אל איה הרטמה םעפהשכ ,ךרדל

 םג אלא ,םימסקה םלוע תא ליצהל

 .יבונישב תאצמנש ותרבח תא
 דוע אוה הזה קחשמהש תורמל

 וב שי ,ריק סכלא תרדסב דחא

 קר אל לוכי סכלא .םישודיח הברה

 ךופהל םג אלא ,תוברח ףינהל
 תא ותרזעב סלפלו שא רודכל

 ךרדו םיביוא תורובח ךותב וכרד

 המרה תא רוחבל ידכ ₪
 ךסמ עיפומש תעב רשפא ,היוצרה
 יפלכ .ףוחדל ,קחשמל החיתפה
 רחאלו יוגיהה רותפכ תא הטמ
 .1 רותפכ לע ץוחלל ןכמ
 רודכל סכלא תא ךופהל ידכ ₪
 לע ץוחלל ךירצ ,בבותסמ שא
 לע יולת אוהש תעב | רותפכ

 וא ,לזרב דומע לע ,בוחר תרונמ

 רשפאל ידכ .רחא םצע לכ לע
 ץוחלל ךירצ ,עונל שאה רודכל

- 

 לכ תא תפחוסה ודנרוט תפוסל ךופהל לוכי םג סכלא .תוריק

 תא סיבמ אוהש רחאל ,ותרבח לא וכרדב .הכרד לע הרקנה

 וייוכיס תא םילידגמש םימצע המכ אצומ סכלא ,ה'גנינה יביוא

 תוברח ,ולש םייחה תלחות תא םיכיראמה תובבל :חצנל

 תמצוע תא הלידגמה םימסק ויד ,םיציח ךילשהל ול תורשפאמה

 ודנרוט תפוסל ותוא ךפוהה חלודב רודכ ,ולש קשנה ילכ

 לכבשכ ,םיקלח העברא קחשמב .וחוכ תא תולפכשמה תובובו

 ריעב אצמנ סכלא ןושארה קלחב .םיפסונ םיקרפ השולש רחא

 סכלא ינשה קלחב .םיבר םיביואב םחליהל וילע םש ,וטובק

 םירוציב םחלנ סכלא ,ישילשה קלחב .םימל תחתמו לעמ םחלנ

 סכלא ,יעיברה קלחב ,ףוסבל .תויובח תודוכלממ טלמנו םירזומ

 .ותרבח תא ליצהל ןויסינב ,רוחשה ה'גנינב םחלנ

 שאה רודכ .1 רותפכ תא ררחשלו הטמ יפלכ קחשמה תידי לע

 .השק והשמב העיגפ וא התיחנ רחאל סכלאל הרזחב ךפוה

 לא דצמ תוציפק ידי לע רצה רובה ךותמ ספטל לוכי סכלא ₪

 .רצ

 םילק םינושארה םיקלחה ינש
 ליחתמ יתימאה רגתאה .תיסחי

 רעוימ קחשמה .ישילשה קלחב

 תוחפו | ,םיריעצלו | םיליחתמל

 .םינמוימ םישמתשמל

 םימר

 לש הפיקתה תטיש תא דמל ₪
 .ביואה
 קשנה ילכ תא גישהל הסנ ₪

 וטו'גנינ  ,וקנירש  :םידחוימה
 םה ללכ ךרדב .בהזה ברחו

 ,השיגה יכרדל ץוחמ םיאבחומ
 .ךסמה לש ןוילעה קלחב וא
 םיבר תובבל ףוסאל הסנ ₪
 ףוסאתש רחאל .רשפאה לככ
 .ףסונ סכלא לבקת ,השיש



 עגושמ .לעוש
 היגטרטסא קחשמ ,עגושמ לעו ₪
 עשעתשהל רשפאמ ,ביבחו זילע
 אל אוה התא .ףייעתהל ילבמ תועש
 הנשמה ינצפוק לעוש רשאמ רחא
 םעפ .קחשמה ךלהמב ותומד תא
 .הריהמ רופצ - םעפו זירז ףוק התא
 .םיערב םחליהל איה ךלש המישמה
 ךממ עונמלו ךב עוגפל וסני הלא
 םע תערכמה תודדומתהה תא
 : .סובה

 הדגא אוה קחשמה רופיס
 [ יראניא | .הקיתע | תינפי
 טלש ,םילעושה לא ,ןי'זוימד
 .םוקיב םירצימ אלל | ןוטלש
 ותוא ותרש ,רג ובש שרדקמב
 רביא ,דחא םוי .םיפשוכמ םילעוש
 בל ער םג היהש ,םילעושה דחא
 לש ףושיכה תעפשה תא ,ועבטמ
 טלתשהל טילחהו ןי'זוימד יראניא

 =/%-2)כ

 .ערה לעושה תא "רדסל אורקל" טילחה יראניא .םוקיה לע
 תוחוכ תא חצנל רומאה ,עגושמה לעושה תא סייג ותרזעל
 .ונכ לע רדסה תא בישהלו עשרה

 תא עצבל רומאה עגושמה לעושה תומד תא קחשמ התא
 לעושל .םעפ לכב םיבוביס השולשב ,תומלוע העבשב ותמישמ

 יתמו תומדה תא תונשל יתמ העיריה .םידחוימ תוחוכ עגושמה
 קשנה יגוס לכב שמתשהל

 איה ,התושרל םידמועה
 קחשמה לרוג תא עירכתש

 לרוג תאו
 ,םלועה
 .ןבומכ
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 םיציש
 הצירב קחשמה תא לחת ה

 קחרתת ךכ .המידק הריהמ
 תוננוכב הייה | .םיבייואהמ
 םע .ךתומד תא תונשל תידימת
 תא ררחש ,קחשמה תליחת
 ולכוי ךכ .הציבה ךותמ ךידידי
 .ךרדה לכ ךרואל ךל רוזעל

 אל םעפ ףא רופיצה ,בגא
 ,התוא ודכלי םיערה םא .תענכנ
 הציבב ,שדחמ דימ דלווית איה
 רפסמ ףוקל .ךילא הבורקה
 לוכי .אוה .תוידוחיי תונוכת

 ,רתויב ברה הבוגל ץופקל
 טובחלו םימב יוארכ לועפל

 ךותב | .תועבורמ | םינבאב
 ץחמ .תורקי תודוקנ םינבאה
 .ןהב לקתיתש םעפ לכב ןתוא
 בייואה םא .עורג ןצפק אוה ופיה
 ופיה ,הכיו תוריהמב חיגי
 .תוארונ לובסי ןכסמה

 ,בלשל בלשמ רובעל ידכ
 םיתיעל .ךרדה תא אוצמל ךירצ
 .ריואב הלעמל תאצמנ איה

 םעפ לכב הלעמל תולעל ךילע
 טעמכ ,רעצמ ןפואב .לכותש
 הרומשו המוסח ךרדה דימת
 .בטיה

 תמחול תפפועמה רופיצה
 איה ,תררחושמ איהשכ .הלועמ
 הטמ הכימנמ ,הלעמ יפלכ הנופ
 קורזת םא .עקרקה לעמ תפחרמו

 ,והשלכ רוציל ידימ בורק התוא
 לעמ ףועלו וצימחהל הלולע איה
 תא קורז ,חילצהל ידכ .הרטמל
 רחא םעפ תופיצרב רופיצה
 ענמי ףא הזכש השעמ .םעפ
 קורז .היתחתמ םיביוא .תרידח
 האור ךניאשכ םג רופיצה תא
 הלוכי רופיצה .רוזיאב םירוצי
 םירוזיאב םירוציב םג עוגפל
 לכב רימת קחש .םיארנ יתלב
 ףסכל .ךתושרל דמועש ףסכה
 ןיאש ךכ ,אבה בוביסב ךרע ןיא
 ףסכ ךתושרב םא .ךוסחל הביס
 לככ םיבר םילעוש בצה ,ףדוע
 ףסכה תא עיקשת לא .רשפאה
 םיבר םילעוש .תחא היחב
 בר ןמז דורשל ךל ורשפאי
 ,םיבוביס השולש ירחא .רתוי
 .סובה לומ המחלמל בצייתת

 ןודיח ךינפל

 ומסרפתי ויתובושתש
 ךניה .אבה ןויליגב
 ותוא רותפל ןמזומ
 תא ונילא חולשלו
 .ד.תל תובושתה

 ןיבמ | ,קרב-ינב 9
 5-ל דע ועיגיש תונורתפה
 תנתמ ,יש לרגוי ,ראורבפל

 .גאב

 :עיפומ *קחשמ הזיאב

 הפממ קלח ןתונה ךלמ .1

 םיפעש הדליו דלי .2
 םיננעל
 םטופופיה
 הנולטס רטסבליס
 חתפ לע בשויה ןונמת
 הרהנמ
 סוטמו תינוכמ ,עונפוא
 ירוס דוק םע סיטרכ
 הלוק הקוק
 הנוכמ םרא
 קלדתמ סוטמ . 0
 דבלב תירבעב - םיקחשמה תומש *
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 םילודגה תרועע
 1990 רבמצד
 .רבמצד שדוחל הגס לש םילודגה תרשע דעצמ ךינפ ל

 ,בגא .קחשמ לכ לש תוריכמה תומכ יפ לע עבקנ גורידה
 .ראוני שדוח לש םילודגה תרשע גוריד םסרפתי אבה ןויליגב

 היהי ךלש גורידה םא .ךלש גורידה תא חלש .רמהל ןמזומ ךניה

 חולשל שי גורידה תא .סרפב הכזת ,תואיצמבש גורידל ההז

 .ראורבפבו0-ל דע ,קרב-ינב 1409 .ד.תל

 תוברקו תואקתפרה לש אלפנ קחשמ - בהזה ןזרג

 יבוניש לש ומלועב רענה סכלא - 4 רענה סכלא

 וחוכ תא לצנל ,רחא רוציל ךופהל תלוכי - עגושמ לעוש

 םיערה תא חצנלו

 הלועמ ירי קחשמ - באז המישמה

 תועתפה הברה םע הקתפרה - 3 אלפה דלי

 םיעשופ רחא דיחפמ ףררמ - םיבנגו םירטוש

 תויריו םיסוטמ - תיריוא הטישפ

 קוחרמ הטילש םע תוינוכמ ץורימ - קוחרמ הטילש

 אפ ןונגסב קחשמ - היסטנפה בכוכ

 הברה .םינמזה לכב רכמנה קחשמה - 1 אלפה דלי

 םיקירטו תועתפה

₪ = ' 
 זז אלפה דלי
 דהא כח ג00א5 דאהק)

 ולקיש תואמסיס יתש ךינפל

 :קחשל ךילע
 הכזת וז המסיס תועצמאב .1

 לייטת ,בהז תוכיתח ףלאב

 ימוסחמ ןיב הטמו הלעמ

 אלש תומוקמל עיגתו רבכעה

 םהילא עיגהל לוכי תייה
 .הירעלב

3 8800 71.4 201 
 התועצמאבש המסיסה וז 2

 קשנה ילכ לכב | הכזת
 :םימסק םומיסקמבו
 3צסש צל 27 אאא

 הגס תכרעמ

₪0 



 ינולא רפע :תאמ

 הגיהנ לע םתמלח םעפ יא םא

 ףולחתש ,המודא ץורימ תינוכמב

 שקיע הרחתמ ינפ לע תוריהמב

 250 לש תוריהמב םיבוביס "חקית"ו

 הנכותה םכינפל הנה  ,ש"מק

 תא םישגהל ולכות התועצמאב

 תייצלומיס ,500  ידניא .םולחה

 השקה ץורימה םש לע ץורימ

 800 רובעל םיגהנ לע וב ,םלועב

 300 לש תעצוממ תוריהמב מ"ק

 .םייוואמה לכל הבושתה איה ,ש"מק

 תנכות דוע הניא 500  ידניא

 תונכותה לכמ הנוש איה .םיצורימ

 תלבוקמה הקיפרגה .הינפל וארנש

 לצא הפלחוה ולא ןיעמ תונכותב

 הקיפרגב | קחשמה | יתנכתמ

 לבקל | תרשפאמה | תירוטקוו

 לע םימיהדמ םיילאוזיו םיטקפא

 שמתשמל םינקמ הלא .ךסמה

 הגיהנ לש | תיתימא |השוחת

 תרבוג וז השוחת .ההובג תוריהמב

 .הגיהנה תעב רבכעב םישמתשמ םא

 לע תרייטצמ קחשמה תליחתב

 ןכותמ תויורשפא תלבט ךסמה

 הטילש תמר רוחבל ןקחשה לוכי

 תוריהמ תמר ,רבכעה תויושיגרב

 לככ .יפרגה טוריפב הטילש תמרו

 תמר ,רתוי ההובג תוריהמהש

 ,ףסונב .רתוי הכומנ יפרגה טוריפה

 .םירחתמה תא רוחבל ןתינ

 0% -??כ

 ידניא ,השדח ץורימ תייצלומיס

 יאש המ לכ עצבל תרשפאמ ,0

 םיגהנכ תושעל םתמלח םעפ

 ,המוצע תוריהמב גוהנל :םיידיתע

 דגנ תורחתהלו הגיהנה תא שוחל

 םכינפל .םלועב םיצורימה יגהנ יבוט

 בשחמ רובע הסריגל הנכות ןחוב

 הגימא
 .ומצע ץורימהו ןחבמ תעיסנ ,ןומיא :םיקלח השולש קחשמב

 םא .תינוכמה תא ריכהלו ןמאתהל בושח ץורימל הסינכה ינפל

 ,הטעמה ןושלב ,םילבקתמש םיעוציבה ,ץורימל תורישי םיסנכנ

 .רתויב םיבולע

 תוכרעמ לכ תא ןווכל ןתינ ,םיעוציבה תא רפשל ידכ

 ,תוריהמ ריבגהל ידכ .תויצקנופה ישקמ תועצמאב תינוכמה

 לש ישוקה תגרד תא תונשל ,עונמה תא ןווכל רשפא ,לשמל

 .תינוכמה בכרמ תא דירוהלו תולעהלו םיגימצה

 .ןחבמ יבוביס גהנלו תינוכמל םיכרוע ,םירופיש הצקימ רחאל

 האצותל תיסחי ,ץורימב גהנה םקומי ,םיבוביס הרשע רחאל

 תינוכמ תא .קחשמב רתויב ביהלמה קלחה אוה ץורימה .גישהש

 תפרוטמ הגיהנה תוריהמ .תוינוכמ תורשע תופיקמ שמתשמה

 .וידיצלש תוינוכמב שגנתהל אלש רהזיהל שמתשמה לע .ידמל

 ידיצל תוכועמ "תויווג" תרשרשל ליבוי יעגר תוריהז רסוח

 .שמתשמה תינוכמ םג ןהיניב ,שיבכה

 קחשמב היצמינאהו הקיפרגה

 תויצפוא םג קחשמל | .תולועמ

 דעתמה "רזוח רודיש" ומכ תופסונ

 תינוכמ לש םינורחאה םיבוביסה תא

 ןהיניב ,תונוש תויוז ששמ שמתשמה

 ביבסמש היזיולטה תומלצממ טבמ

 טבמו בכרה ירוחאמ טבמ ,לולסמל

 .הלעמלמ

 הבוט קחשמב לילצה תמר םג

 הרידא עונמ תמיהנ תללוכו דאמ

 םוהמהו שמתשמה תינוכמ לש

 .הדיצל תופלוחה תוינוכמה

 מבי רובע החתופש קחשמה תסריג

 ילעב .הלועמ איה םג  וימאותו

 ונהי טס ךסמ םע ז יבשחמ

 ולאל םיהז  היצמינאו הקיפרגמ

 .הגימאבםיעיפומש
 רסוח אוה קחשמב דיחיה ןורסיחה

 .םילולסמ רפסמ רוחבל תורשפאה

 הדועת
 - לילצ 6 83% - הקיפרג 68

 6 91% - קחשמ תוכיא ₪ %

 88% - יללכ ךרע

 "יתייח  עונפוא לע בשוי התא

 ךלאמשמו ךנימימ .לולסמה תליחתב

 .םלועב םיבוטה עונפואה יבכור 11

 לש םילולסמה תשולשמ דחא ךינפל

 ץודימ ,ירפ | דנרגה | ץורימ

 .םלועב ריהמה םיעונפואה

 תשולשמ דחאב רוחבל לוכי התא

 :ץורימה לש םיעודיה םילולסמה

 .גניר גרובצלז -  הירטסואב

 - הינרופילקבו ונאזימ - הילטיאב

 .הקס הנוגל - תירבה תוצרא

 תכרענ ץורימה תליחת ינפל

 תא עובקל תדעוימש גוריד תפקה

 ץורימב םירחתמה לש קוניזה םוקמ

 לבגומ גורידה תפקהל ןמזה .ומצע

 גורידה תפקה םותב .תוינש האמל

 תפקהל ןמזה םג .ץורימה .ליחתמ

 .תונש האמ אוה ץורימ

 דמוע אל ןעונפואה םא

 .לספנ אוה ןמזב

 ירצ דנרג וטומ
 עונפואהש ברה םימעפה רפסמ | יפ לע עבקנ דוקינה .ןמז לש סונוב לבקמ אוה ,חילצה םא

 ריבעמ קחשמה .לולסמהמ "חרוב גוריד תלבט העיפומ ץורימה םויסב .העיסנה תוריהמ עצוממ

 ןהש יפכ ןעונפוא לש תושוחת | ,ךוקינ יפ לע עבקנ גורידה .רתויב םיבוטה םיבכורה תרשע לש

 ידי לע רדגומ אוהו תואיצמב | .עיגה הילא הפקהה רפסמו םירחתמה ראשל סחיב בכורה םוקימ

 ,ןכאו .היצלומיס תנכותכ ויציפמ = קודבלו םיפסונ םיקחשמל רומשל ןתינ תיטרפה האצותה תא

 (זג) תרעצמה שקמ לע הציחלה .קחשמו קחשמ לכב תישיאה תומדקתהה תא

 תחונתל שמתשמה תא "הריבעמ דגנ תורחת :תורחתל תויורשפא רפסמ הגיצמ הנכותה

 הנקמו ןעונפוא  ,םיטלש) אלמ ףונ םע תורחת .ןועשה דגנ וא םיפסונ םיבכור

 וא לילצ םע תורחת ,וידעלב וא ,(היחמצו םיפוצ ,תומוסרפ

 .םישקמ חול וא קיטסיו'ג םע תורחתו ,וידעלב

 ,קחשמה לש המגדה לבקל הנכותה תרשפאמ םיליחתמל

 .תורחתה ינפל ןמאתהלו

 ,םישקמה לע םירבסה ןתונה ,הרזע ךסמ םג הנכותל

 תלעפה לע םיאלמ םירבסה דועיתב .תירבעב דועיתו

 .קחשמה ךלהמ לעו םיכסמה לע ,הנכותה

 ךסמ יוצרו ןורכיז א5ו2 תבייחמ הנכותה

 םיתיעל השק עבצ אלל ךסמב .ינועבצ

 םיעיפומה םינושה םיטרפה ןיב ןיחבהל

 יכ ןייצל יואר ףסונב .ךסמה לע

 ההובג הטילש תמר שרוד קחשמה

 ילעבו םיעונפוא יבהוא .הבר תונמוימו

 ונממ תוניהל טלחהב ולכוי תונלבס

 הטילשל דע .םיבר םינומיא רחאל

 לשב לוכסיתמ םילבוס הנכותב

 .תורחת לש השגרה

 ירפ דנרג - וטומ תנכות

 ינורידי לע התנכותו הבתכנ

 םיבשחמל טנדוטס | ,(24)  ןורי

 ינש תללוכ איה .םיעונפואל 'רוכמ'

 מבי יבשחמל תדעוימו םיטקסיד

 .ח"ש 49 :ריחמה .םימאותו

 6 23-שכ



 ם'יהה
 ידי לע ופטחנ םישנא רפס/'מ
 ןיינבל וסנכוהו םיטסירורט תרובח
 וחילצה לזמה עורל .תורירגשה

 ןינבה לע טלתשהל םיטסירורטה
 ינב לש םהייח לע םימייאמ םהשכ
 המחולל הדיחיה דקפמכ .הבורעה
 עצבמ לע הנוממ התא רוריטב
 .הבורעה ינב ץוליח

 םיפלצ השולש | ךתושרל
 םקמל ךילע .םינכוס השולשו
 תובוחרב | םיפלצה | תא
 תורירגשה ןיינבל םיכומסה
 גגה לע םינכוסה תא תיחנהלו
 ךתושרל .יתרטשמ קוסמ תועצמאב
 = '\ תפמ :המיחלו הטילש יעצמא ןווגמ

 םימאותו מביל השדח הנכו 11
 תוירטמוכיספה תוניחבל הנכהל
 ידי לע החתופ ,תואטיסרבינואה לש
 רחש םיריעצ םיאבשחמ ינש
 הנכותה .ךילרא ירבאו קינרו'צפ
 הניחבה לש יטמתמה קלחב תקסוע
 הבישח | יורקה | תירטמוכיספה
 וטילחה הנכותה ירצוי .תיתומכ
 לשב ןה ,הז קלחב אקווד דקמתהל
 הניחבב רתויב השקה קלחה ותויה
 תא רפשל תורשפאה לשב ןהו
 ינש .ןומיא ידי לע וב םיגשיהה

 תילולימ הנבה ,םירחאה םיקלחה
 יבלשב התע םיאצמנ ,תילגנאו

 .תונכית
 הקיטמתמה | תנכותב
 ,אובמ :םיקרפ רפסמ
 תונורקע תא ריבסמה
 ןחבמ ,הלש הלעפהה
 רשפאמה ,ןוימ
 ליחתמה שמתשמל
 וגשיה | תא | גרדל

 קרפ ,םוחת לכב םיישיאה
 קסועה (תויעב 300-כ) בחרנ
 גיצמו ומצע ירטמוכיספה ןחבמב
 לכ תא הנשמ יקרפ תועצמאב
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 םילבח ,תורירגשה תפמ  ,רוזיאה
 .ןבומכ ,םיבורו תורירגשה תוריק ךרואל השילגל
 תוריק דרומב שולגל םינכוסה לע היהי םיפלצה יופיח תחת

 חטשה תא קורסלו ןיינבה תונולח ךרד רודחל ,תורירגשה

 שמתשמה לוכי ותועצמאב ,הכרעה ןויליג ,הניחבבש םיאשונה

 יגשיה תא קדובה םויס ןחבמו ,ןחבמב ויגשיה תא גרדל

 םתוושהל רשפאמו הניחבל רמוחה לוגרית רחאל שמתשמה

 .הסינכה ןחבמב ויגשיהל
 םייטמתמה םיאשונה לכ תא הנכותה ירצוי "םיפקות" ,רומאכ

 ,םיזוחא ,םיסחי ,יגוז-יאו יגוז :םהיניב ,תירטמוכיספה הניחבבש
 היצפוא לבקל רשפא אשונ לכב .דועו ,םיפרג תנבה ,הסדנה

 םא - םירבסה לבקלו תולאשה תא םינועש ינפל לוגריתל
 .םיעוט

 ירשפא ןהבש תויעב לש תיפרג הגוצת תרשפאמ םג הנכותה

 שמתשמל שיחמהל ןתינ ,םיחיטשכ עודיה קרפב :המגודל .רבדה

 ,הבושתב העוט אוה רשאכ ,חיטשה לש הנוכנה ותרוצ תא

 תלד לכש ןוויכמ .תוריהזב
 תויהל םילולע ןולח לכו
 תווהל רדח לכ לוכי ,םידכלוממ

 עצבמה ךשמב .תוומ תדוכלמ

 תויאשח לע רומשל בושח
 םיטסירורטה דחא םא :תיברימ
 ,ןיינבל םירדוחה םינכוסה תא הלני
 לכ .הבורעה ינבב םוקנל לולע אוה
 .הבושח ןיינבל הרירחה תעב היינש
 םיטסירורטב עוגפל תחלצה םא

 תחצינ ,הבורעה ינבב עוגפל ילבמ
 לכ תא ריבעהל תחלצה םא .קחשמב
 רדחה) חוטבה רדחל הבורעה ינב
 ,(תישילשה המוקבש תונולחה אלל
 םא המישמב תלשכנ .תחלצה זא םג
 וספתנ וא ,ולסוח ךלש םינכוסה לכ
 ולו ,תויהל ידכ .םיטסירורטה ידיב
 הדיחיה דקפמ ,תועש רפסמל
 םלשל ךילע ,רוריטב המחולל
 קחשמה תא המגרתש ,גאבל
 תויוכזה תא הלביקו תירבעל
 קחשמה .ח"ש 42 ,ץראב וציפהל
 ילעב םימאותו מבי יבשחמל דעוימ
 .512א לש ןורכיז

 ךסמה לע תרייטצמ הנוכנה הרוצה
 עודמ שמתשמל השיחממו ,םיקלחב

 .העט
 בטיה ןנוכתהל תרשפאמ הנכותה

 הניחבה לש יטמתמה קלחל

 ןתינ התועצמאב .תירטמוכיספה
 לש ןורתיה" .דומלל ףאו לגרתל
 ,רפסל וא סרוקל האוושהב הנכותה
 אוה" | ,קינר'צפ רחש | רמוא
 רשאכ הב שמתשהל תורשפאה

 הרומב תולת אלל ,דומלל קשחתמ

 ילכב בשחמב רזעיהלו ,התיכב וא
 ,תימצע הניחב רשפאמש ידומיל
 רשאכ בושמ תלבקו השחמה

 ."םיעוט וא םיחילצמ
 הדובע תנשכ העקשוה הנכותב

 בטיה היונב איה .תורכינ תואצותהו
 ריחמה .הלעפהל הלקו תיתודידי

 תשרב הגישהל ןתינ ת"ש 0
 .גאב תויונח

 סלדיא דוד :תאמ

 םינוקרדהו םיכובמה קחש מ
 תורבוח לובג תא ןמזמ רבכ הצח
 יפלא לע בבחתהש זאמ .ןחלושה
 םירזיבא ץראל ועיגה םידהוא
 ,םירפס השולש רואל ואצי ,קחשמל
 יבשחמל םיטקסיד תואמ ורכמנו
 יקחשמל תוטלקו םימאותו מבי
 בשחמה יקחשממ דחא .היזיולט
 אוה וז הרדסב םייראלופופ רתויה
 דעוימ קחשמה .קססו .סז תא סזאר
 דחא לע ססובמו םימדקתמל
 לש םלועב שחרתמה אפ ירופיסמ
 וילע רופיסה .סא00דד:א אאא
 315 ןב רפסב םייק ,קחשמה ססובמ
 לע בתכנו םש ותוא אשונה םידומע
 רפוק ןיי'גו דרוו סמיי'ג ידי
 םגרות אל ןיידע רפסה .גנוה
 רבכ ץראב גצפ ידהוא ךא ,תירבעל
 "סמה םולשת"ל ןמזמ ולגתסה
 ידכב תולעהל םיכירצ םהש יטרפה
 םיכובמה םלועמ קלחל ךופהל
 שומישל ןבומכ הנווכה .םינוקרדהו
 תא הלעמה תילגנאה הפשב יקלח
 םיפתתשמה לש הטילשה תמר
 ןוצרה תועיבש תמר םע דחי הפשב
 החכוהה תא .תילגנאל םירומה לש
 םתא ,וזה "תמגרותמ אל"ה העפותל
 .םכינפלש הבתכב םיאור
 םאפ לש ףורש רהואמ יתשקיבשכ
 ,תירבעל תומשה תא ירובע םגרתל
 המיא הרזמ טבמ ירבעל הנפיה אוה
 ,בגא .בישהל חרט אל וליפאו
 קר ץראב יוצמ ל"נה רפסהש תורמל
 לע םיפדמהמ ףטחנ אוה ,תילגנאב
 .קחשמה תא םישכורש הלא ידי

 ךסמ רייטצמ קחשמה ינפל
 ישארה ןקחשה ךירצ ותועצמאב
 לכ וינפל .םינקחש תצובק "תונבל"
 ילעב םישנו םירבג :תויורשפאה
 םיעזגה לכ ינב ,בחר תועוצקמ חווט

 לכ םיפיט

 מ םימעפלש תומוקמל בלה תמושת
 .םיזמר םינתונש םירוצי שי םימעפל
 עז קו

 ןמאל ,ןתוא שמחל ,תויומד שש תונבל ךירצ ,םימואלה לכו
 .יתועמשמ ןורסיח והזו ןמז תלזוג תויומדה תיינב .ליעפהלו
 תרשפאמה הדבוע ,ןהינפ תא םג תללוכ תויומדה תיינב ,ךדיאמ
 ."וילייח" םע רתוי הבר תוהדזה הצובקה ליעפמל

 ימינפה םגאה תפש לע היונבה ₪₪.%א ריעב שחרתמ רופיסה
 .אוססאפ5 םלועב

 .תוצלפמו םינוקרד ידי לע ריעה הברחנ םינש רפסמ ינפל
 ואר תוצלפמהשכ .סרהה רחאל הב תויחל ורזח ריעה יבשות

. 
 .הב ררוגתהל ןה םג וטילחה ,ריעב תויחל םירזוח םדאה ינבש
 תוצלפמהו דחא עבור םיסלכאמ שונא ינב ובש בצמ רצונ ךכ
 תורמל רוסל תברסמ ריעה תצעומ .םיעבורה ראש תא
 תומישמ םהל תנתונ ,םימחול תצובק תנגראמ איה .תוצלפמה
 הכירצ ,ישארה ןקחשה תושארב ,הצובקה .םאתהב תמלשמו
 תוצלפמהמ עונמל ,םוימויה ייחב ריעה יבשות לע לקהל
 םירוציהמ רטפיהל םיבשותל רוזעלו ישונאה עבורל רודחלמ
 .םתוא םיפיקמה םידיחפמה

 ןושארה בלשה ,םאפ יקחשמ לכב ומכ .םיבלש רפסמ קחשמל
 ,ריעב בבותסהל ישארה ןקחשה לע .םינקחשה שומיח אוה
 ,קשנה ילכ תא רוחבל ,קשנה תויונח תויוצמ ןכיה תוארל
 ףסונ דויצל תויונחל סנכיהל ,םימסקה תויונחב םימסק שוכרל
 חיוורהל ןתינ םתועצמאב ,םיזמר םילבקמ םש םיקדנופל עיגהלו
 .םיפסונ םימוכס

 הלגתמ ךסמ לכב .תוליעפה תפמ תא רייצל יוצר ,ךשמהב

 רשפאמ תימצע תרצותמ הפמב שומישה .רחא המיחל רוזיא
 לכ לש תללוכ הנומת ףוסבל לבקלו רוזיאב בטיה אצמתהל
 .םיכלהמה

 עא תק אפרת יעל ערה ערה הראתה ההערה ואתר השאה המירה תרה ערערה עלה ארעה ערה עת ער- שהה להעלאה הערת הערה עא תה העיירה ערי עיצה ע"ע עקירת על

 001 0 ו
 קחשמב םג אפ יקחשמ לכב ומכ

 םירוזיא רובעל ןקחשה לע הזה
 ,תוצלפמב םחלנ אוה םהב םינוש
 שמתשמ ,םירזומ םירוצי םע דדומתמ
 תורצוא הלגמ ,םימסקו קשנ ילכב
 עיגהל ידכ ךרדב םדקתמו תועתפהו
 ךירצ הזה קחשמב .יפוסה ןוחצינל
 תאצמנ הב תינתמיא הריטל עיגהל
 המיע שגפמה .תישארה תצלפמה
 הילע ןוחצינהו תומיעה איש אוה
 לש יתולאשמ תומשגתה אוה
 .ישארה ןקחשה

 םיפיט 8

 ק00ו 0 הגפוגאספ -ל
 ןתינ םסקה חכ ילעב םיצפחה תא

 םיגישמ ףסכה תא .ףסכב רוכמל
 ידכ .רתוימ דויצ םירכומש רחאל
 םישמתשמ רויצה תא גישהל
 תכרעמבו םייוסמ קירטב בלושמב
 ןקחש שמחל אוה קירטה .הלעפהה
 ,רומשל ,שורדה דויצה לכב דחא
 לפכשלו הלעפהה תכרעמל תאצל
 םינקחשה לכל דויצה ץבוק תא
 .םהיתומשל םאתהב | םירחאה
 לכל יכ םילגמ קחשמל םירזוחשכ
 רויצה .תא .דויצ ותוא םינקחשה
 ףסכב םיכוז ךכו םירכומ רתוימה
 .בר

 דיקפת הדימריפבש םינבאל
 ןבא םיכילשמש םעפ לכב .רחוימ
 בל םישל ךירצ .רחא םוקמל םיעיגמ
 תחא ןבא תכלשה ןיב לדבה םייקש
 .םינבא שולש וא ,םייתש תכלשהל

 םירבעמ םנשי תונוררסמה הצקב
 םוקממ ףתתשמה תא "םיכילשמ"ה
 ענמיהלו רהזיהל יאדכ .םוקמל
 הנורחאה הריטב .םהילא עיגהלמ
 ימורדה ריקב | שאו נמעס 66
 ריק שי ,ילאמשה ןוילעה רדחה לש
 תולגתמ זא .וכרד רודחל רשפאש
 לא הלעמל תוליבומה תוגרדמה
 .יתימאה סוחרטנריטה

 ריר ה וי ו ו רו ר-..וס - וה רי ו 0 ו רש כ...
 ; ליחתהלו ףתתשמ לכ לש וחוכ תא דומאל ןתינ ךכ .םינקחשה שומיח אוה םינוקרדו םיכובמ קחשמב ןושארה בלשה :םייל /

 קשנה תויונח תואצמנ ןכיה ררבל ,ריעב בבותסהל ךירצ ,לשמל ,יססו.סז אא סוגאשמ-ב .קחשמל םאתהב םישכור קשנה ילכ תא .קחשל

 .קשנ דוע שוכרל םירשפאמה ,םיפסונ ףסכ ימוכסב םיכוז רומיה תרזעב םש ,םיקדנופלו ףסונ רזע דויצ תורכומה תויונח סנכיהל ,םימסקהו
 רוזחל תרשפאמ הרימשה .המיחל רוזיאל וא ,ךובמל םיסנכנש תעב דחוימב הבושח הרימשה םלוא .ותוא רומשל יוצר קחשמה לש בלש לכב

 תא דקמל רשפאמ הפמה רויצ ,ףסונב .רתוי בוט ותוא םיריכמ םייוסמ רוזיא םירייצמש רחאל .קחשמה לש תופמ רייצל בושח .םדוקה בלשל
 .ךרדב םישגופש רוצי לכ גורהל אל .רצוא יובח תוניפה תחאב אקווד יכ ןכתי .תוניפ ומכ ,םהמ םימלעת
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 ,ןיינע ,תואקתפרה וקחשמ הזי א
 לכ .אל המו חתמ ,םיבראמ ,םוכחית
 ילכו ןכ לע בצומ לודג חול ולוכ
 וילא םידמצנה םייטנגמ קחשמ
 תא ריכזמ ןויערה .וידיצ ינשמ
 ךירצ התא .תוללוצ עודיה קחשמה
 וקלסל ךכו ביריה לש ילכב עוגפל
 םיעצמאה ןאכש אלא ,.קחשמהמ
 םג קחשמה ןכלו רתוי םיללכושמ
 .רתוי הנהמ

 ינש ףתתשהל םילוכי קחשמב
 חולה תא םידימעמ .הלעמו םינקחש
 ילכ תא וב םיצעונו ןחלושה לע
 תומוקמב םיטנגוממה קיטסלפה
 םיסוטמ 13 לבקמ ןקחש לכ .םינוש
 13 ,םיבוהצ םיקנט 13  ,םימודא
 םישקומ השולש ,תונבל תוינוא
 .היבוקו הקורי הריב ריע ,םירוחש
 תויבוק יתש ליטמ ןושארה ןקחשה
 תועצמאב םיכלהמה .ךרדל אצויו
 ('וכו םיסוטמ ,םיקנט) קחשמה ילכ
 "חטשה ינפל" םאתהב םיעצבתמ
 קר תובצומ תוינואה .חולה לעש
 ,(לוחכ עובצה חולה חטש) םיב
 עובצה חטשה) השביב םיקנטה
 תעב שי םיסוטמל וליאו (ןבלב
 השביה לע) םוקימ תלבגמ קוניזה
 רחואמ בלשב תלטבתמש (דבלב
 ינפ לע "סוטל" םילוכי םה וב רתוי
 .חולה לכ

 קחשמה לש יסיסבה ןויערה

 ג .["%

 סקמוזל םיקנזמ
 ךינפב ביצמה שדח ןחלוש קחשמ

 ,רמהל ןוצרו םוכחית שרוד ,םירגתא
 אצו קוניזה תדמעל שג .הנהמו ןיינעמ
 ?הפ דוע התא .ךרדל

 קיטסלפ תוחולב וידיצ ינשמ הפוצמ תכתמ חול והז ."קילדמ"
 חולל םידמצנו םירוחל םירדחומ םילכה .םיררוחמ םיפוקש
 התואב םידמצומ רשאכ .םהיתוצקבש טנגמה ללגב תכתמה

 ינשה תא דחא טנגמ החוד ,םילכ ינש חולה ידיצ ינשמ הדוקנ
 .ביריה לש ילכה לפומ ךכו

 ריעה .ביריה לש הריבה ריע תא שובכל איה קחשמה תרטמ
 ותניפב ,חולה לע רייוצמה בכוכ לע תמקוממ (קורי ילכ)
 ריע תא ליפהל רחא ןקחש חילצמ רשאכ .הנותחתה תינמיה
 ריעל עיגהל ידכ ,לבא .קחשמב חצנמ אוה והרחתמ לש הריבה

 ,ביריה יסוטמ לש תויריוא תופקתה ףודהל ןקחשה ךירצ ,הריבה
 םיב טיישל ,המצוע יבר םיקנט םיניגמ ןהילע תושבי תוצחל
 םישקומה לע גלדל וליפאו ביוא תוניפסב לקתיהל ילבמ
 ,תיפוסה הרטמה לא ךרדב םיעורזה

 .ביריה לש הריבה ריע לא ןושאר עיגהש ימ ,קחשמב חצנמ
 םיחילצמ ,יפוסה שוביכל דע תואקתפרהה תפוצר ךרדב
 רפסמב יולת וניא ןוחצינה .םילכה תא הזל הז ליפהל םינקחשה

 ןקחש תושרב ראשנ םא םג .והרחתמל דחא ןקחש ליפהש םילכה
 חצנל לוכי אוה ןיידע ,םילכ הברה ובירילו דחא קחשמ ילכ דחא

 .הריבה ריע תא שבכ םאב
 ימ .תובר תואנה בלשמ קחשמה

 לוכי ,חתופמ תורחת רציב ןחינש
 עבצא קופיסב ףינהל הזה קחשמב
 זומרתש ובירי ינפ לומ תחצנמ
 ןווגמ בהואש ימ ."ךתוא יתגשה"
 תומחלמב תוכורכה תואקתפרה
 ןנובתהל לוכי (תונוחצנו תוסובת)
 ,ןבומכ יאנתב ,האנהב וביריב
 חצינו תומישמה לכב דמעש
 ,רמהל םג בהואש ימו .קחשמב
 םוקמב ילכה תא םישא" תניחבב
 אצמנ רחאה ודיצמש הווקאו םייוסמ
 חילצמ ,"ותוא ליפא ךכו ביריה
 הזטסקאל עיגהל הזה קחשמב
 .תינחור

 םג ,םייחב רבד לכ ומכ ,לבא
 ישאר .םלשומ וניא הזה קחשמה
 םילכה ךותב םיאצמנה טנגמה
 הבוח .הצוחה םיתיעל םילפונ
 םיאתמה דצה םע הרזח םסינכהל
 םיטנגמה םידבאמ תרחא ,ץוח יפלכ
 םא .ביריה תא "ףוחדל" םתלוכימ
 קחשל רשפא וז היעב םיריכמ אל
 אלש תעדל ילבמ םלש קחשמ
 ..ביריה ילכ תא ליפהל םיחילצמ

 הובג דוקינל םוכיסב הכוז סקמוז
 ,ןיינעמ ,ימניד קחשמ והז .דחוימב
 הנקמו םוכחית תצק שרוד ,ריהמ
 גישהל .ח"ש 49 ריחמה .האנה הברה
 .גאב תויונח תשרב

 םיבנגו םירטוש קחשמל ארפניא חדקא

 אל ,ןחלוש קחשמ אל םעפה ]
 .ואידיו קחשמ אל ףאו ,בשחמ קחשמ
 קחשל רשפא ארפניאה חדקא םע
 קיחב וא ,בוחרב ,תיבב :םוקמ לכב
 קחשמל רעוימ חדקאה .עבטה
 תוריל רשפאמ אוה .םיבנגו םירטוש
 .םתוא דוכלל ךכו םיבנגה לא

 יללח בוציעב חדקא ללוכ קחשמה
 ארפניא רוא ןרק הרויה דחוימ
 הנטק הבית - הרטמה לא המודא
 הציחל תעב .ביואה הזחל תמדצומה
 ,הרטמל ןווכמ חדקאהשכ ,קדהה לע
 המודא תירונ תקלדנו ףוצפצ עמשנ

 םל" שדה םידהדמ
 ,םיקירפ םע בתכתהל םיצו |
 -ו םהינימל בשחמ ילוח ,םיעגושמ
 תא םסרפנו ונילא ונפ ?םי\?
 .רתויב םייוסחה םכיטרפ

 ,םיטקסיד ,בשחמ רוכמל םיצו
 הרומה תאו ואידיו קחשמ

 .הנקיש ימ אצמנ - ?הקיטמתמל

 תינכות ?תופלחהה םכל א ב
 איהו םתבתכש תניינעמ בשחמ
 םטמטמ קחשמ ,קבא הלעמ
 ךכ לכ אוהו ל"וחמ םתאבהש
 ,ונממ רטפיהל םכל אבש םטמטמ
 ריש וליפא וא ,םתבתכש רופיס
 .הצריש ימ היהי ילוא - יטנמור
 תא ולבקת ילואו תופלחהל וחלש
 .הרזחב םכלש אמא

 םיבנגו םירטוש קחשמל ארפניא תכרעמ

 .הרטמב העיגפ התיה ןכא יכ םירשאמ הלא .הביתה יבג לע
 םג עוגפל לוכיו םירטמ םיעברא לש קחרמל דע לעופ חדקאה

 תויונח תשרב גישהל ןתינ הזה םכחותמה קחשמה תא .דצהמ
 .ח"ש 75 וריחמו גאב

 וראותש םייארפה םירודמה לכ ויהי אבה 12 ןויליגב
 תוסומכה םכיתולאשמ תא וחלש ,םהילע םכל אב םא .ליעל
 .ונעיתו קרב-ינב 1409 ד.תל רתויב

 םיאבועחמל
 דבלב

 בשחמ ךל שי םא
 וקו םדומ ,יתיב
 לוכי התא ,ןופלט

 הלאל ףרטצהל
 םיבתכתמה

 .בשחמ תועצמאב
 רוציל לוכי התא
 םילארשי םע רשק

 לכמ הרבח םִעו
 תונהלו ,םלועה

 ,םישדח םיקחשממ
 תוחיש םתסו תוחידב
 תורשקתהה .תולטב
 תועצמאב תעצבתמ
 .םיאבשחמ ינודעומ
 :םהמ המכ םכינפל
 ןמיונ םייח - 6ג.םאצ *

 03-9667561 :'לט -
 |לט - 00 0 א

 | .03-9245118 :'לט - סזומ
 - גדהאנ תו םתפ*
 .052-27271 :'לט - זפ יבצ

 ןורי - ץחזא6שמ תחפ*
 .03-5237299 :'לט - ץנימ
 - ןטול דוד - ג הא םתפ*

 .053-624322 !'לט

 םישדח הגס יקחשמ
 ,םימכחל הקתפרה - 4 המיטלוא
 .בצמה תרימשל הללוס םע 5/1
 ףוחל ףוחמ ץורימ - םילא ץורימ
 .תוברק בולישב
 ןתינש םיקחשמ - הרבח יקחשמ
 .לשמל ,םיציח תלטה :תיבב קחשל
 הלועמ ףלוג - יעוצקמ ףלוג
 .םישרמ יפרג בוציעב



 ,הגס יקחשמל תיצראה תופילא ה
 תישילשה הנשה וז תכרענש
 .תרוסמ ןיעמל רבכ הכפה ,תופיצרב
 םיכחמ הכונחה גח ינפל םייעובשב
 עידויש בתכמל הגס ןודעומ ירבח
 .הנשה תופילאה ךרעית ןכיה םהל
 לא םה םיבשייתמ דימ ,עיגמ הזשמו
 תא םיממחמ ,תכרעמה | לומ
 ,ןורכיזה תא םיננערמ ,םירירשה
 הגס תועש יפלא" .ךרדל םיאצויו
 םילבקמש עגרמ םידהואה םירבוצ
 ורמא ,"תופילאה לע העדוהה תא
 ובשחת אלשו .ה'רבח המכ ונל
 ינפל קר םישחרתמ םינומיאהש
 עיגמש ימ ללכ ךרדב .תורחתה
 הנשה לכ קחשמש הזכ אוה תורחתל
 קר  אוה | תופילאה תארקלו
 םיעיגמש הלא | יכ | ."םמחתמ"
 םיפולא םמצע םיאור תורחתל
 םישענ אל םיפולאו םיילאיצנטופ
 .םייעובשב

 לכמ ,ץראה לכמ םיעיגמ תורחתל
 ,היסולכואה תובכש לכמ ,םיאליגה
 ,ןוכנ .תונב םג ויה ,ונימאת אל
 תחא ויה לבא ,םנמוא תוטעמ
 הריעצ ,תרחא .תטפוש התיה וליפא
 הילע הלכתסה ,םינשב הנממ
 הנהש ךדמלל ,תוצירעמ םייניעב
 ,ללכבו .תחא תטפוש דוע הל הלדג
 .לבנרק לש התיה תורחתב הריואה
 לש עפומב ופצ ,תוינגפוס ולכא
 םיקחשמב | וניינעתה | ,םינציל
 ,ץראה לכמ םירבח ושגפ ,םישדחה
 תויוחב הקדל םירבח ופתיש
 ןבומכ .םיפיט ופילחהו םיקחשמהמ

 תופילאב ופתתשה רעונ ינב תואמ
 .הכונחה גחב הכרענש הגסל תיצראה
 ןושארה םוקמב הכז (16) יגא יבא
 וקנל היזיולטבו

 תא וושיה םגש הלאכ ויה ,לבא רבודמה אשונה היה הגסש
 .לשמל ,ודנטנינ ,תרחאל תכרעמה

 תלת םייפקשמ וא חדקא ומכ ,קחשמב הטילשה יעצמא
 ןייטצמה עלקה תורחת .רבורמ אשונ םה ףא ויה םיידמימ
 ברעמה תא ןוימיד ילעבל הריכזה ,ןבומכ ,רואה חדקא תועצמאב
 םינווכמו חדקא םיפלוש ,םיריעצ תורשע םהל םיבצינ .עורפה
 ןושארה םוקמבש ערת לארשי תרטשמש יאדכ ,בגא .הרטמל
 ידכ ,רימא םייהנגרש ינשה םוקמבו ירפ דדוע הכז וז תורחתב
 .הלש תרחבומה םיפלצה תדיחיל ,ןבומכ ,ולדגישכ ,םתוא סייגל

 250 ושגינ ןושארה בלשל .םיבלשב הכרענ תורחתה
 ,וקנל תויזיולטו הגס תוכרעמ לומ לא ובצייתה םה .םידמעומ
 אפזאס-ב הקד קחיש דמעומ לכ .םלואה יבחרב תורוזפ ויהש
 בלשל הלע ,תודוקנ 15,000-מ הלעמל רבצש ימ .וא א אפוסא
 -ב וקחיש הז בלשב .םינקחש האמ ולע ינשה בלשל .אבה
 םינקחש 23 ולע ישילשה בלשל .תפסונ הקד אפוא(. אז
 קחיש ףתתשמ לכ .דחוימב השק התיה תודדומתהה םעפהו
 ןיידעש שדח קחשמ ,אוססא ואו אא קחשמב תוקד עברא ךשמב
 עיגהלו קחשמה יקוח תא תולגל התיה הרטמה .ץראל עיגה אל
 טלתשהש ימ חצינ .בוצק ןמז ךשמב רתויב םיהובגה םינשיהל

 עיגהו רתויב רצקה ןמזב קחשמה לע
 .רתויב םימישרמה םיגשיהל

 םירחתמה ודרפוה ,בגא ,הז בלשב
 ינשל רחאה ולגי ןפ ששחמ הזמ הז
 ורימחה הז בלשב .קחשמה יקוח תא
 ,ינולא רפע .דחוימב םיטפושה
 גאב תונח להנמו ישארה טפושה
 לע דיפקה ,הינתנבש ןורשה ןוינקב
 ראש וסייגתה ותרזעל .םיללכה
 תויונח ידבוע ,ללכ ךרדב ,םיטפושה
 .ץראה יבחרמ גאב

 היזיולט ,סרפבו ןושארה םוקמב
 תעבגמ (16) יגא יבא הכז ,וקנל
 קחשמ ינא" :רמוא אוה .ןויבס
 תופילאה תארקל .םוי לכ םייתעשכ
 - .רתוי וליפא קחשל יתלחתה
 ידימ ףילחמ ינא .תועש שולשכ
 תיבה דילש היירפסב קחשמ עובש
 ,םיקחשמה בורב טולשל חילצמ ךכו
 םדקתהלו םיקוחה תא ריכהל
 ."יוארכ

 תכרעמ הגה סרפבו ינשה םוקמב
 רוא הכז ,םיקחשמ רפסמו הגס לש
 סרפבו ישילשה םוקמב .ןמלוש
 .ןמלביפ בינ הכז ,הגס יקחשמ רפסמ

₪ 0 ₪ 

 פו



 התוא רייצ
 !ואק] !הפי
 קר אל םכתא הארנ וישכ ְע
 ורייצ .םירייצמ םג אלא ,םיקחשמ
 םג סרפל ףסונב וכזתו ,הפי התוא
 ?ורייצת ימ תא .ואשנ הביחה יוניכב
 יקחשממ תויומדה תא !אל ימ תא
 וירמ תא ,םינוקרדו םיכובמ
 תא ,ודנטנינ יקחשממ י'גיאולו
 תאו םינושה הגס יקחשממ תויומרה
 בשחמה יקחשמב תובככמה הלא
 .םהינימל

 .ד.תל ונילא וחלש םירויצה תא
 רחבייש רויצה | .קרב-ינב 9
 תועצמאב ימלוע םוסרפל הכזי
 רשואמה הכוזהו ,ןבומכ וננותיע
 הכחיש ןחלוש קחשמ-סרפ םג לבקי
 המל .גאב תויונחמ תחאב ורובע
 סרפב הכוז ותוא הארנ יכ ?ןחלוש
 !הזכש קחשמ גוסמ תויומד רויצ לע
 ...הח הח הח

₪ 00 

 הרייפ ןודיח
 תיב) "הרייס" תרבח ןודיח םסרופי אבה ןויליגב
 ויהי ובש (םהינימל "טסווק" יקחשמ לש רצויה
 םירתופה לכ .םכינפלש הבתכה ךותמ תולאש
 ח"ש הרשע ךסב החנה שולתב וכזי ,הנוכנ
 תויונח תשרב ,"הרייס" יקחשממ דחא תיינקל
 "גאב"

 לפא יבשחמ תצפהל הרבחכ !979-ב המקוה הריי 0
 המסרפ ,ןכמ רחאל הנש .הלא םיבשחמל תוריש תנחתכו
 אוצפדומאצ- ארקנש הלש ןושארה בשחמה קחשמ תא הרייס
 ידבעמ - ףסונ םוחתל הרבחה הרדח 1981-ב .וזסטפמ
 םילילמת דבעמ הנושארל הרבחה הקוויש זא .םילילמתה
 םוחתל הרידח םעפהו ,ףסונ שוריח 1982-ב .לפא יבשחמל
 .תורחא תורבח רובע םינוחרי קיפהל הלחה הרבחה .תול"ומה
 בשחמה יקחשמב ןומט דיתעהש הרייסב "וחירה" ,ליבקמב
 1982-ב .הז םוחתב םיבאשמה רקיע תא עיקשהל וכישמהו
 תורחתב ןושאר סרפב היתודלותב הנושארל הרייס התכז
 טיהלל ךפהש 3800088 קחשמה רובע ,תחלצומה הנכותה
 רוקמל םיסרפב הייכזה הכפה ךשמהב .קושל אציש עגרמ
 אל הרייסבש ןוויכמ ,הרגישל םג המ תדימב ךא ,הוואג
 .והשלכ סרפב וכז אל הבש הנש םירכוז

 .סא055ה86 םשב קחשמ לע סרפב הרייס הכוז 1983-ב
 ןושארה ידמימ-תלתה הקתפרהה קחשמ דלונ 1984-ב
 .אוא8'0 סט 1 אוה אלה ,רכמ ברל תוריהמב ךפהש ,םלועב
 סרפה תא "ףטוק"ש ,ףסונ קחשמ רואל אצוי הנש התואב
 ₪6 סטמפד :תויתיב תונכותל תיתנשה תורחתב ןושארה
 םהינימל םיטסווקה םיכישממ םויה דעו זאמ .ת08 דזחמפ
 605 0טמ5ה וו ,םיבר םיסרפב הנש ידימ תוכזלו תובבל שובכל
 -ב .1986-ב אזא05 סטמפד1-ו| 1985-ב םלועה ריואל חיגמ
 וג תאצ וא דוומ :םשב קחשמ רובע סרפב הרייס הכוז 7
 ,םיסרפ בוש הנש התואב 1.גאס ספ דדו 1 סטאסמ | 5
 :םיטיהל ינש רובע םעפהו
 1988 אזאס'פ סטמפד ח-ו סטאז טאצ ₪ צא

 50 סטמפד לש 1989-ו אוא0 סטמפד וצ לש הנשה איה
 וכזיו םיסרפ המכ דוע הרייסב "ופטקי" ,רעשל שי ,הנשה .ח
 .הרקוה תודועת דועב

 איה .רבד לכל "תיתיישעת המצעמ" איה םויה לש הרייס
 םישנא 240 הב םידבועו הינרופילקב ראופמ ןיינבב תנכוש
 .יאנפה תועש תא ונל םיענהל ךיא םיבשוח קרש םייתריצי

 הארנ ךכ - 1984 הרייס - 1990 הרייס
 רצייל ןושארה ןויסינה לש תיחכונה הרודהמה
 ודמימ תלת קחשמ לדבהה יחי 7
 17 .ןטקה

 קרב רמע :שדוחה ווו2

 רחבנ ,הנבימ (14) קרב רמ ִע
 אוה רמע יכ ?המל .שדוחה ואש-כ
 ותויקירפ תא חיכוהש יתימא קירפ
 :דחוימב םיילנימירק םישעמ תרדסב
 אוה ,ונשי םירוההשכ הלילב הלילב
 תרבח זכרמ ...לא רשקתמו םק היה
 טסווק יקחשמ תינרצי) הרייס
 -תוצרא ,הינרופילקב (םהינימל
 .קקפהמ ותוא וררחשיש ידכ ,תירבה
 היה רמעשכ יכ .בשחמב .אל ?ךרדב
 אוה ,הרייס יקחשממ רחאב עקתנ
 אלש דע םדריהל היה לוכי אל
 היהש רחאל .היעבה תא ול ורתפ
 קחשל ךישממ היה ,פיטה תא לבקמ
 זא .בשחמה דיל םדרנ היה..ש רע
 םירוהה וליאו יתימא ואש אוה רמע
 תא ולביקשכ זירקל וסנכנ ולש
 םכל רפסל ונחכש .ןופלטה ןובשח
 היה רמע םינופלטה תא .ןטק טרפ
 תנידמבש ,ןוטייד .ריעהמ השוע
 .תירבה-תוצראב איה ףא ,ויהוא
 םייתנשב םש רג אוה יכ ?המל
 ןוטייד ןיב קחרמה ,בגא .תונורחאה
 לארשי ןיב ומכ אוה הינרופילקל
 ואש םנמוא אוה רמע זא .הפוריאל
 ץראהמ לצלצל לבא | ,יתימא
 וזיעמ היה אל אוה תירבה-תוצראל

 החנה שולתב הכוז שדוחה אש
 קחשמ תשיכרל ח"ש הרשע ךסב
 ,גאב תשר תויונחמ תחאב בשחמ
 ח"ש הרשע ךס לע החנה שולתב
 וא הגס יקחשממ רחא תשיכרל
 ינותיע לע םניח יונמבו ודנטנינ
 תויהל הצור ימ זא .םיאבה אש
 הנומת ונילא וחלש ?אבה ואש-ה

 1409 .ד.תל םיישיא םיטרפו
 ןכאש ונתוא וענכשו ,קרב-ינב
 .ל"נה םירפו'צב תוכזל םכל עיגמ

 ןמזה ימחול ₪

 הנוכמ : גוס 067024,  : דוק
 2 וא 1 :םינקחש
 עוסיל םיבייחה דיתעהמ םימחול םה םינקחשה
 תא ליצהל ידכ תונוש תופוקתב ןמזה ךרד הרזח
 תמייק .תומר 12 קחשמל .אבצהמ םהירבח
 עסמ אוה קחשמה .שדחמ חכה תא אלמל תורשפא
 ןמז רוזיאב םחלהלו ךישמהל ,ונממ רשפאמה ןמזב

 .םייוסמ

 ףרט תייח =
 1-2 :םינקחש ,הנוכמ : גוס 067018,  : דוק
 קחשמב .סואז לש ותיב תא ליצהל ןקחשה לע
 ךופהל ןקחשה לע ,בוביס לכב .םיבוביס העברא
 תייחלו ירירש םדאל .קזח םדאל ליגר םדאמ
 בד-םדא ,ןוקרד ,באז-םדאל ךפוה ןקחשה .ףרט
 סיבהל ןקחשה לע בוביס לכ ףוסב .רמנ-םדאו
 .אבה בלשל םדקתהל ידכ עשרה ןאיררג תא

 םימילאה ₪

 1 :םינקחש ,הנוכמ : גוס ,067023 : דוק
 םיערה םיסופיטה רגנ םחליהל םיכירצ םינקחשה
 ליצהל םיסנמ םדועב ,בוחרב רתויב םיירזכאהו
 ,ןווגמ קשנב המיחל .בוחרה תייפונכמ הנורמ תא
 .םיבוביס העבש ,הלועמ הקיפרג

 הינרופילק יקחשמ ₪
 1-4 :םינקחש ,טרופס : גוס 067145 : דוק
 הקיפרג .יראלופופה בשחמה קחשמ לע ססובמ
 השילגב הרחתמ ןקחשה .ההובג תוכיאב לילצו
 הקלחה ,8אוא ינפוא ,תפפועמ תחלצ ,םימה לע
 .דועו דרוב-טקס ,תויליגלג לע

 וניזק יקחשמ 5

 1-4 :םינקחש ,החפשמ : גוס 067021 : דוק
 םירומיה תונוכמ ,ק'ג-קלב :םייתימא וניזק יקחשמ
 וא ןטק םוכס םע רמהל לוכי ןקחשה .הטלורו
 אל ,ךילא ךייחמ אל לומ-רב ןודא םא .לודג
 !רבד דיספת

 כ

 29/30ףוחל ףוחמ ץורימ ₪
 הגיהנ - הנוכמ : גוס 068007,  : דוק
 םייפקשמ ילבו םע 1 :םינקחש
 רתויב הבוטה תידמימ תלתה הגיהנה תייצלומיס
 טרופס תינוכמב גהונ ןקחשה !הגס יפקשמ םע
 ךרדה םידמימ השולשב .תוממהמ םיכרדב המודא
 הגיהנ .תודיריו תוילע םע ירמגל תיתימא תיארנ
 קחשמל .םירעו תוירבדמ ,םירה ךרד הלילבו םויב
 יאדכ .םייפקשמ אלל ידמימ וד בצמל תורשפא
 .הגס לש דחוימה הגהה םע קחשל

 3 רענה סכלא ₪
 1 :םינקחש ,הקתפרה : גוס 065116,  : דוק
 .ינרדומה הקתפרהה םלועב תויהל סכלאל רוזע
 תוכיתח הנומש אוצמל אוה תושעל ךילעש לכ
 .לובג ירמושו תו'גנינ ךרד ךכרד סלפ זאו הפמ
 תועש ךשמב ותוא הסנתש רגתא והז ?לק עמשנ
 .האנה לש




